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Ordstyrer Bo Jul Nielsen
Referent Karina Juul Larsen
Fraværende Erling Sangill, Peter Agerbo, Iver Olesen, Kenneth Munk, Søren Lindkilde, Morten 

Jørgensen.

Pkt Dagsorden og referat
1 Velkommen og godkendelse af referat fra sidste møde v. Bo Jul Nielsen
Ref. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. 

2 Orientering om status for projekter og initiativer i Græsted
Blandt andet:
Folkeparken
Torvet
Tomme butikker - herunder Placemaking og bygningsfornyelse
Knudepunkter og sammenhænge
Veterantræf
Eventplads
Nordsjællands veterantogsmuseum
Græsted Kro

Ref. Generelt: Oplevelse af positiv stemning i byen og oplevelse af at der sker forandringer. 

Drøftelse af mulighed for at have ens belysningsarmaturer gennem byen. 

Forslag om at Græsted Hallen også bliver spurgt om de vil sidde med i Græsted Byforum. Karina 
Juul Larsen, Gribskov Kommune,  fremsender en invitation til at deltage i møder i Græsted 
Byforum. 

Drøftelse af mulighed for at sætte skilte op til Græsted Kro og Græsted Veteranmuseum. 
Vejledning findes på kommunens hjemmeside. 

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=47995DDBF4FF9B2FC125779000469E23


Folkeparken
Thomas Weis fortalte om at den nye legeplads nu er færdig og taget i brug. Der er allerede mange, 
der bruge den. Ved søen er fjernet beplantning, så den er mere synlig og der er etableret et plateau
ved søen, som skolen har finansieret, da de gerne vil bruge parken som udeareal. 
Næste tiltag er at lave om på de to store jordbunker, der er efterladt fra tidligere byggeprojekt bag 
Fakta. Jorden kan laves om til kælkebakke og cykelbane. 
Derefter planer om at lave langhus, der kan bruges til naturformidling og som samlingssted. 
Sti gennem parken er også i fokus, da der er huller og vand samler sig. Ønsker om at asfaltere og 
etablere belysning, men der er pt. ikke økonomi til at dække udgifterne. Muligt samarbejde med 
øvrige stiforbindelser gennem byen.

Torvet
På baggrund af indledende arbejde med visionsoplæg for torvet er der indhentet tilbud på 
realisering af nyt torv. Det valgte tilbud indeholder både de krav og ønsker, der har været 
formuleret. 
Første fase foregår fra marts og til sidst i april og medfører arbejde med vejen syd om torvet og 
fjernelse af madterminalen. Fase to er arbejdet foran kroen og sker indtil først i juni.
Tredje fase omhandler vejen foran apoteket og vil ske frem til sidst i juni. I den periode skal 
trafikken kører omkring centervej.  
Arbejdet foran kroen forventes færdig inden revyen på kroen starter. 

Drøftelse af om der kan afholdes pinsearrangement i pinsen på torvet. Forslag om at det afholdes i 
Folkeparken i stedet. 

Fokus på tydelig kommunikation omkring projektet. 

Drøftelser af hvor der er mulighed for at afholde børneloppemarked - i Folkeparken eller eventuelt 
ved Veterantogsmuseet. 

Tomme butikker
Placemaking: tværkommunalt kulturprojekt, der er tilknyttet Græsted Områdefornyelse. Der blev 
afholdt torvedag d. 1. marts, hvor de andre kommuner og fire tilknyttede kunstnere kom forbi. Smag
på Nordsjælland havde boder, der var gøglere og musik. Der vurderes at have været omkring 200-
300 besøgende.
En kunstner bliver tilknyttet projektet fremadrettet og vil levere en form for produkt som afslutning 
for forløbet, der varer ca. et halv år. Kunstnere har fri rammer til at lave et produkt og vi kan derfor 
ikke vide hvad de kommer med. 

Bygningsfornyelse: der indhentes tilbud på registrant, der vurderer behovet for bygningsfornyelse. 
Bygningsfornyelse giver private bygningsejere mulighed for at søge om tilskud til 
bygningsrenovering. Registranten vil indgå som baggrund for videre fordeling af de ekstra midler 
der er afsat til Græsted i 2016.

Knudepunkter og sammenhænge
Arbejder i idefase, hvor konkrete ideer og konkretiseres. Forslag til ruter - eksempelvis kultursti, 
bevægelsessti etc. Konkretisering af hvor ruter skal forløbe, hvem de kan bruges af etc.
Fokus på koordinering af valg af belysning, beplantning mv. i forhold til konkrete tiltag andre steder 
i byen. 
Der er tildelt midler til udviklingsprojekt og der er pt. udbud af rådgiverydelse. Rådgivere vil 
samarbejde med borgergruppen og tage udgangspunkt i deres arbejde. 

Nordsjællands Veterantog
Projekt om udbygning af museet. Museet har fået tilskud til nye sporanlæg. Pt. afklaring af konkret 
projektforslag. Arbejde med at lave en udformning af ny hal, der er præsentabel. 

Der har været optagelser til tv-serien Badehotellet på Græsted station. 

Overvejelser om hvordan Veterantogsmuseet kan koble sig på events. Eksempelvis i forbindelse 



med veterantræffet eller mulighed for at indsætte sovevogne i forbindelse med events. 

Græsted Kro
Revyen vandt pris som Danmarks Bedste Revy og har godt forsalg i år. Aftale om at revyen i år 
bliver optaget til tv, der bliver vist til efteråret. Interesse for gæster fra Sverige, særligt i forhold til 
julearrangementer. 'Enkebal', arrangementer og foredrag er planlagt og også interesse for at lave 
arrangementer på torvet. 
Der var julearrangement på kroen juleaften for 90 personer og ca. 15 frivillige. 
Dialog med Frivilligcenteret med candle light dinner for alzheimersramte, hvor tjenere er 
introduceret til hvordan man er påvirket af sygdommen. Også tanker om andre samarbejder med 
Frivilligcenteret. 

Tæt dialog omkring anlæg af torvet, der falder sammen med revyen. 

Der var ingen fremmødt fra Græsted Veterantræf og Eventpladsen. 

3 Orientering om LAG v. Jacob Vagner Madsen og Tycho Winther Hjort
Ref. EU midler til at investere i landdistriktsområder. 

Der er mulighed for at søge om ekstra midler til projekter, man gerne vil realisere og hvor man har 
midler der kan indgå som egenfinansiering.  

Fokus på projekter, der fremmer erhvervsaktivitet, besøgsaktivitet eller bosætningsaktiviteter og 
gerne større projekter, der har en afsmittende effekt på området omkring. 

Der er afsat omkring 3 mio. om året til tilskud. 

Der er netop ansat en koordinator, der kan være behjælpelig med at udarbejde ansøgninger.

Den udarbejdede udviklingsstrategi kan ses på kommunens hjemmeside:
http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/35e5df75d22084e0c1256e3700524c65/bae58c2f6f597cce
c1257dd40034cfeb?OpenDocument

4 Eventuelt
Ref. Der arbejdes med at lave mere synlig kommunikation om områdefornyelsesprojektet i byen. Blandt 

andet fælles præsentation af delprojekterne på biblioteket. 


