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Pkt Dagsorden og referat 
1 19:00 - 19:05 Godkendelse af referat fra sidste møde og af dagsordenen.  

Dagsorden udarbejdes i et samarbejde mellem Gribskov Kommune og Græsted Borgerforening.  
Ref. Godkendt.  
2 19:05-19:30 VisitNordsjælland - samarbejde om fælles indsats fra Græsted 

Visit Nordsjælland kommer på besøg for at give en præsentation af deres arbejde, og fortælle om 
muligt samarbejde med Græsted. 

Ref. VisitNordsjælland har tidlige været på besøg til et borgermøde i Græsted og holdt oplæg om 
muligheden for at Græsted kan blive mere synlig i forhold til kommunikation til turister.  
 
Mette Schjønning, VisitNordsjælland fortalte hvordan Græsted kan samarbejde om formidling af 
aktiviteter i byen.  
 
Der er oprettet en side om Græsted på VisitNordsjællands hjemmeside 
www.visitnordsjælland.com, hvor der også er en oversigt over begivenheder.  
 
Der kan oprettes link til billetter gennem VisitNordsjællands bookingportal.  
 
Når der godkendes events i kommunen bliver eventen automatisk lagt på detskerigribskov.dk og 
på kultunaut. De oprettes ikke automatisk i VisitNordsjællands event oversigt, men de vil gerne 
orienteres om aktuelle arrangementer. Det er ikke alle arrangementer VisitNordsjælland ligger på 
deres oversigt - det skal være arrangementer, der trækker folk til.  
 
Det er muligt at sende information til Mette Schjønning om arrangementer, som så kan blive vist på 
deres hjemmeside.  
 
Information skal sendes til msc@visitnordsjaelland.com: 
 



• Navn på event el. attraktion 
• Adresse 
• Kontaktoplysninger 
• www 
• Dato, åbningstider  el.  åbningsperiode 
• Kort beskrivende tekst – gerne både på dansk, tysk og engelsk 
• Et godt foto, som vi gerne må vise på vores hjemmeside. OBS - Billeder til hjemmesiden skal 

være i liggende format. 
• Evt. pris for indgang el. billet 
• Faciliteter på værelset  - Hvis det er et overnatningssted.  
 
Hvordan får man oplysninger på Inforstandere? de kommer fra Guide Danmark. 
 
De trykte publikationer er annoncefinancieret og indeholder information om dem, der har oprettet 
annoncer. Som noget nyt er der lavet en Outdoor guide. Der er også lavet kort over byerne og kort 
over kommunen, der også indeholder cykelruter.  
Udarbejdelsen af publikation for næste år går i gang umiddelbart efter sommer.  
 
Drøftelse af at byens foreninger i fællesskab køber plads til information om Græsted.  
 
Pris for en side (A4) er ca. 28.000 kr.  
 
Anders følges op på muligheden efter mødet pr. mail. Nordsjællands Veterantog nævner at de 
gerne vil være med. 
 
Deadline for at tegne annoncer er omkring 1. oktober.  
 
Der fremsendes oplæg til tekst, som VisitNordsjælland tilpasser, så den passer sammen med de 
øvrige tekster i publikationen.  
 

3 19:30-19:40 Kort runde om aktuelle arrangementer og tiltag 
På grund af mange punkter på dagsordenen holdes runden forholdsvis kort.  

Ref. Der er nu nedsat gruppe, der står for at lave arrangementer på torvet.  
 
Kommende arrangementer:  
 
10/6 'spark dæk dag', hvor der kommer motorcykler om formiddagen 11-14.  
Kroen griller og strikkeklubben kommer også Ü 
 
17/6 Markedsdag - lokale + det våde får + Karlsminde bager pandekager. Veterantogsmuseet vil 
gerne være med på dagen også.  
 
23/6 Sankt Hans i Folkeparken - endnu flere aktiviteter i år.  
 
7/8 Open air - Jespers rejsebiograf - familieorienteret arrangement 
 
19/8 Sportsdag  
 
2/9 Torvets fødselsdag - evt. torvebingo 
 
9-10/9 Veterantog for børn ved Veterantogsmuseet.  
 
Kirken afholder en række arrangementer i september i anledning af reformationen - blandt andet 
ølsmagning på kroen: 'Luther øl' 
 
7/10 Middelaldermarkedsdag i anledning af 500 års dagen for reformationen.  
 
Også overvejelser om at amerikaner biler kan vises en dag.  
 
Der er lavet generel aftale om at Torvet, Stalden og La Cantina som står for salg af mad.  
 
Oversigt ses på Græsted.dk, hvor Inger lægger information ud.  



 
"Ny i din by" - Blik og Græsted Borgerforening har planlagt aftener for tilflyttere i byen. Starter op 
efter sommer. Aftaler om, at nogle af de unge fra Støttecenteret laver mad. Tanken er at hygge og 
snakke sammen. Vigtigt at 'de gamle' fra Græsted også kommer, så der er nogle til at fortælle om 
byen, hvor de gode gåture er mv. Der vil være deltager fra borgerforening og andre foreninger kan 
også inviteres.  

4 19:40-19:50 Kommissorium for Græsted Byforum- check og opdatering 
Kommissoriet er udarbejdet for et år siden i forbindelse med udviklingsprojektet om Græsted.  
Er der brug for at rette det til? 
 

 Græsted Byforum v2.odt   
Ref. Det er kun besluttet at Formand for Plan- og Miljøudvalget sidder med. Men det er vigtigt at øvrige 

byråd er orienteret om mødet og dagsordenen.  
 
Hjemmesiden Græsted.dk indeholder infomation information om aktuelle events og om Græsted 
Byforum med referater fra møderne. Man kan også tilmelde sig nyheder fra siden.  
 
Forslag om at kommunen holder oplæg om hvilke tanker, der er om udviklingen af kommunen - 
vigtigt med løbende orientering fra kommunen. Næste møde september - orientering om 
kommuneplanens indhold.  
 
Drøftelse af hvilken profil Græsted har i den overordnede planlægning.  
 
Fælles møder for resten af byen - punkt på dagsordenen til møderne i Byforum. De fælles møder 
kan også være opsamlende orienteringsmøder.  
 
Forslag om at der i forlængelse af realiseringen af anlæg tages et fælles møde der kan handle om 
et oplæg til videre projekter frem.  
 
Borgerforeningen vil foreslå at der afholdes valgmøde i Græsted. Forslag om at byen forbereder 
hvad de gerne vil have svar på fra politikerne.  
 
Fortællingen om Byforum er vigtig i forhold til at folk ved at det findes - Anders sender oplæg til 
nyhed som Inger lægger på.  
 
Der oprettes underside om Græsted på kommunens hjemmeside. 
 
Punktet tages op til næste møder også. 
 

5 19:50 - 20:10 Status for anlæg i Græsted og status for fordeling af midler til 
områdefornyelsesprojektet 
Byrådet har 12.12.2016 godkendt planlagte projekter i Græsted. Karina Juul Larsen, Gribskov 
Kommune, giver en status for realisering af planlagte anlæg:  
• Centerområdet og indgang til Folkeparken 
• Stier - perimetersti og centersti 
• Torvet - møbel og plantekummer 
• Græsted Hovedgade - plads ved busstoppestedet 

Ref. Status gennemgået.  
 
Alle anlæg planlægges udført i 2017.  
 
Der arbejdes med afklaring af anlæg ved Centerområdet, hvor der er en udfordring i forhold til 
kørekurver og plads på vejarealet. Der følges op med dialog med centergruppen i forhold til 
afklaring af detaljer.  
 
Der arbejdes videre med afklaring af evt. opkøb af stistykke nord for byen og der er indgået dialog 
med bofællesskab vest for kirkegårdsladen og med skolen. Skiltning til byen tages op på næste 
møde.  
 
For møblet på torvet afklares detaljer i forhold til regnvandshåndtering og farve på materiale. 
Møblet fremstilles i Belgien og har 15 ugers leveringstid og forventes opsat til efteråret.  



 
Pladsen foran den tidligere Nordeabygning er under afklaring med ejeren og forventes udført sidst 
på sommeren.  

6 20:10-20:30 Skilte i Græsted - sponsorskilte og skilte ved indkørsel til byen 
Oplæg til drøftelse for hver af de to typer.  

Ref. Besluttet at punktet tages op til næste møde i Byforum. Forud for mødet laver Borgerforeningen 
sammen med Gribskov Kommune (Karina) et oplæg til drøftelse.  
 

7  20:30-20:40 Ny vej Græsted-Gilleleje - orientering om status 
Byrådet traf den 03.04.2017 beslutning om at genoptage projektet med etablering af ny vej mellem 
Græsted og Gilleleje. Den 22.05.2017 traf Byrådet ligeledes beslutning om at anlægget må 
antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet (VVM-pligt) og at udarbejdelse af VVM-
redegørelse igangsættes.  
 
Ejerne af matrikler beliggende inden for og omkring den kommende linieføring er orienteret om 
Byrådets beslutning og om den kommende proces.  
 
Overordnet plan for projekt: 
 
2017: VVM-redegørelse  
2018: Høringsmøde og beslutning om linjeføring, samt udbud og projektering 
2019 Anlægsarbejde og indvielse 
 
Der oprettes information om projektet på kommunens hjemmeside.  
 

Mulige vejforløb:  Bilag - oversigtskort 04.04.2017.pdf   
Ref. Gennemgået.  
8 20:40-20:45 Status for Helhedsplan for Græsted Eventplads 

Byrådet har 22.05.2017 godkendt Helhedsplan for Græsted Eventplads. Se punktet i dagsorden på 
kommunens hjemmeside her - punkt 69.   
Helhedsplanen blev præsenteret på sidste møde i Græsted Byforum.  
 
Planen er en overordnet vision for indretning af pladsen. 

Ref. Første del af sporet er lagt på marken. Veterantogsmuseet er i gang med at søge midler til 
realisering af de videre anlæg.  
 
Der er behov for arkæologiske undersøgelser af pladsen.  
 
Dialog om videre realisering sker gennem dialog i Fredbogård Fonden.  

9 20:45-20:55 Vedligeholdelse af Græsted Torv og byen generelt 
Ref. Information til Tip Kommunen viser at det er 'udført' når kommunen har sendt information videre 

til den, der udfører det.  
 
Efterårsbladene er først fjernet om foråret.  
 
Der er opmærksomhed omkring, at der er ryddeligt i forbindelse med at der kommer gæster.  
 
 

10 20:55-21:00 Evt. 
 Realdania har ny ansøgningsrunde til august for deres initiativ Underværker. 

Se mere på deres hjemmeside: http://www.undervaerker.dk/ 
 

 
 


