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Pkt Dagsorden og referat
1 Opfølgning siden sidste møde

• Græsted Borgerforening ekstraordinær generalforsamling 

Ref. Administrator fra Veterantræffet kan inviteres til Byforum. Det er også tidligere aftalt at tovholder fra
Fredbogårdfonden bliver tilknyttet Byforum. De inviteres begge til de kommende møder. 

Efter at Yvonne og Gerth begge desværre begge ikke er her mere har Borgerforeningen afholdt 
ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen har møde i næste uge og udpeger formand. 

2 Orientering fra kommunen

• Aflysning af lokalplan for tidligere Faktabutik

• Helhedsplan for eventpladsen og skitsering af indgangsparti

• Bivenlig kommune - tilsåning af areal mellem hallen og Silvan

Ref. • Lokalplan er nu aflyst og bygningen kan derfor bruges til andre ting end dagligvarebutik. 
Bygningen forventes at blive ombygget til boliger. 

• Der er opstart af Helhedsplan for eventpladsen. Opgaven er ikke beskrevet endeligt endnu, 
men vil blive realiseret i samarbejde med aktørerne i området. 

• Området er kørt op og der bliver sået med typer af planter, der tiltrækker bier. 

3 Udarbejdede skitser for tiltag i byen - gennemgang

• Centerområdet og indgangen til Folkeparken

• Græsted Hovedgade og Torvet

• Stier og sammenhænge

Drøftelser af konkretisering af nogle indsatser:

• Kunstrådet - evt. kunstgenstand ved torvet

• Adgangsveje - oplæg til skiltning og synlighed ved indkørsel til byen

Evt. kommentarer til skitser inden behandling i Byrådet
Ref. Præsentation af de skitser, der indgår i Byrådets dagsordenpunkt. 

Niveaufriadgang er generelt et vigtigt fokusområde. 

Torvegruppen mødes med Kunstrådet for at drøfte hvilken løsning for at understøtte siddemøbel 
på Torvet Kunstrådet kan understøtte. 



Belysning på Centervej er også med i skitseforslaget. 

Stiprojektet arbejdes der videre med. Drøftelse af mulighed for at lave digitale tavler ved indkørsel 
til byen, hvor aktuelle arrangementer kan vises. 

Drøftelse af tiltag. Godkendte. 
4 Drift i Folkeparken (og evt. andre steder i byen)

Der vil/kan være behov for at frivillige understøtter den løbende drift af anlæg i byen. 
Folkeparken inviterede til en dag, hvor nye tiltag skulle vedligeholdelse, men der var meget 
begrænset fremmøde. Hvordan kan det styrkes fremadrettet? Det kan også blive aktuel andre 
steder i byen - er det en type opgave, der kan etableres? 

Ref. Generel drøftelse af fordele og ulemper ved, at borgere selv er med til at vedligeholde anlæg: 

• Meget ny tanke, at borgerne selv skal vedligeholde anlæg og ikke noget man er vant til. 

• Arbejdsmøder kan evt. kobles til andet arrangement eller et sted, hvor der i forvejen er 
mennesker. 

• Vigtigt at være opmærksom på, hvor tiltag annonceres henne. 

• Det kan være tiltag, der er med til at samle folk. 

• Der har gennem projektet være meget fokus på at opretholde drift på de anlæg, der bliver 
lavet. De yderligere anlæg, der er ønske om bliver lavet, kan afhænge af, hvorvidt, der kan 
mobiliseres hjælpe med at løfte vedligeholdelsen. 

• Hvordan skaber man engagement?

Der kom ikke en endelig afklaring på emnet, men opsummerende kan man sige, at der var enighed
om, at ejerskabet kan ligge i den enkelte gruppe, så det knytter sig til det fællesskab, der omkring 
den konkrete aktivitet. 

5 Møder 2017 - hvornår og hvor?
Vi har indtil nu afholdt fire årlige møder i starten af hvert kvartal.

Ref. Fire møder i 2017, som hidtil et hvert kvartal. 

Datoer sendes ud med referat - afpasses, så de passer i forhold til Byrådsmøder. 

Formand for Plan- og miljøudvalget sidder med.

Til næste møde mødes vi ved Nordsjællands Veterantog. 

Andre møder afholdes også andre steder i byen. Hvor møderne afholdes besluttes til næste møde. 

6 Evt. 
Ref. Opmærksomhed omkring at der skabes aktiviteter på torvet fremadrettet. 

Der afholdes igen julekalender i Græsted. I år står Blik for julekalenderen. Oversigten kan ses på 
græsted.dk. 

Der er indkøbt julepynt til Græsted, der kommer op i 2017. På Lauritz.com er købt 46 røde 
julehjerter. 

 


