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Pkt Dagsorden og referat
1 Velkommen v. Bo Jul Nielsen
Ref. Bo byder velkommen.

Kort orientering om rammerne for Byforum. Vi er gået fra rådgivningspanel i 
områdefornyelsesprojektet til at være Byforum, der er et bredere forum og har flere aktører fra 
byen med. Byforum har orientering om både områdefornyelsesprojektet og andre aktuelle tiltag i 
byen. Tanken er at alle er orienteret og at man har mulighed for at inspirere hinanden og skabe 
grundlag for eventuelle samarbejder. 
Kort præsentationsrunde. 

2 Siden sidst - kort status for områdefornyelsesprojektet v. Karina Juul Larsen
Kort om status og opfølgning på samarbejde

Ref. Områdefornyelsen er kun en del af det, der sker i Græsted. Vigtigt at områdefornyelsesprojektet 
understøtter de initiativer og det engagement, der er i byen, og at projektet ikke er kommunens 
alene. Over efteråret har vi 'øvet' os på at samarbejde og det afklares løbende hvilke roller vi hver 
især har og hvem, der gør hvad. Noget vi også vil have fokus på den næste tid. 

Byrådet har i budgetforliget afsat ekstra midler til Græsted. 

Der har været en række tiltag i løbet af efteråret, der er med til at skabe synlige forandringer i byen.
Der er stort lokalt engagement, som eksempelvis i forbindelse med julekalenderen i hovedgaden, 
hvor alle, der er blevet spurgt om de vil være med, har sagt ja. 

Nyheder, der lægges på borgerforeningens facebookside kommer ud til mange. Eksempelvis er 
opslag fra juletræstænding blevet vist for 2000 personer inden for det første døgn. De positive 
fortællinger om Græsted er på vej. 

3 Gennemgang af status og næste skridt for enkelte projekter i områdefornyelsen og andre 
projekter i Græsted
blandt andet: 
Veterantogsmuseet
Eventpladsen
Folkeparken
Torvet
Tomme butikker
Knudepunkter og sammenhænge
Placemaking - kulturprojekt

Lopholm - ny lokalplan for blandet bolig og erhvervsområde

Ref. Veterantogsmuseet: Har desværre været nødt til at melde afbud til mødet, men har sendt en 
email med status. Der arbejdes videre med udvidelsesmuligheder, som der generelt er positiv 
stemning for. Dialog med kommunen og eventplads om hvordan en løsning kan udformes. 
Støttebevilling er som følge af drøftelserne forlænget ind i 2015. 

Eventpladsen: Søren Lindkilde orienterede: Veterantræf er det bærende, men der kommer 
forespørgsler på flere forskellige events (musik, traktortræf mv).  Man er på vej til at overtage 



Fredbogård 100%, men der er flere udfordringer, der skal arbejdes med. Der er en bindende 
forhåndsaftale. Der er etableret et mødested og -række for de mange frivillige. Har overtaget flere 
effekter til ejendommen og veterantræffet. Blandt andet en gammel brandbil, hvor der er installeret 
fadølsanlæg og som det vil være også vil være muligt at bruge til arrangementer i byen. 
Hovedhuset er næsten indflytningsklart. Længerne skal indgå i de fremtidige planer. 

Folkeparken: Jesper Meyer Hvidberg fortalte om status for nye anlæg i Folkeparken: Åbning af 
arbejdet med ny legeplads, der blev afholdt sammen med Græsted løbet var en succes. Der var 
mange deltagere til løbet og dermed mange der kom forbi legepladsen. God omtale i medierne. 
Flere foreninger var dukket op for at promovere sig selv og som opbakning til Folkeparken. Af de 
midler, der er afsat til Folkeparken er halvdelen brugt på legeplads. Legepladsen forventes at stå 
klar senest ultimo marts 2015. 
Der ryddes beplantning omkring søen, så den bliver mere synlig og skolen har sponsoreret 
platform, som snart kan etableres. Ønsker at forbedre stien med asfaltering og belysning, men det 
er omkostningstungt . Ønske om belysning, for at skabe tryghed. Stien er tænkt at kunne benyttes 
til bla. skate/løbe/rul. 
Der er planer om at opsætte bordbænke-sæt og at arbejde med beplantning for at danne rum. 
Fitness-sti/plads er også en mulighed. Drøftelse af at eventuel fitnessområde koordineres med 
gruppen, der arbejder med Knudepunkter og Sammenhænge, der også har arbejdet med planer 
om at etablere fitnessområder. 
Drøftelse af muligheden for at have adgang til strøm i Folkeparken, på samme måde, som det i dag
er muligt på Græsted Torv. 

For resten af parken arbejdes der videre med andre planer: Jordbunke som kælkebakken og 
mountainbike. Langhus med udsigt til søen.

Christian Sabber Jensen fra Gribskov Kommune orienterede om at LK gruppen, der normalt står 
for driften af Folkeparken er gået konkurs, men at arbejdet med nye udbud er sat i gang. 
Kommunens legepladsinspektør følger opførelsen af den nye legeplads. 

Torvet: Gerdt Dahms fortalte om planerne for nyt torv: Der har været juletræstænding med et stort 
antal besøgende. Der har i gruppen været en forventningsafstemning og et ønske om at kunne 
følge processen tættere. Planer for torvet har været behandlet politisk og Teknisk Udvalg har 
indstillet til Byrådet at vælge en løsning, hvor vejen foran kroen lukkes og al trafik skal køre syd om
torvet. Det vil samtidig være nødvendigt at fjerne den tidligere busterminal. Det politiske oplæg 
indeholder en prioriteringsliste for hvad der ønskes indenfor budget. Blandt andet er ekstra 
indkørsel til præstegården del af prioriteringslisten, da en ny adgang også vil kræve dispensationer,
der kan forsinke processen. Når Byrådet har godkendt projektet kan arbejdet igangsættes. Der 
arbejdes efter at kunne gå i jorden omkring april, så torvet kan være færdig til starten af juni, hvor 
kroens revy starter. Veterantræffet vil også være interesseret i at afholde åbningsevent, hvis torvet 
kan være færdig sidst i maj. 

Tomme butikker: Erling Sangill fortalte om status for arbejdet i gruppen Tomme butikker. Gruppen
har snakket om at der ikke kan komme rigtig gang i butikkerne, før der er etableret nyt torv, der kan
være med til at igangsætte nye aktiviteter i hovedgaden. 
Der er lavet en liste over de forskellige butikker og tomme butikkers ejere. God dialog med ejere i 
forbindelse med julekalender gennem hovedgaden. Der arbejdes også med mulighed for at lave 
midlertidige aktiviteter, bl.a. har ejer af tidligere Faktabutik meldt sig på banen i forbindelse med 
dette. Der er åbnet ny smørrebrødsbutik på Græsted Stationsvej.

Knudepunkter og sammenhænge: Sisse Levol fortalte om gruppens arbejde: Der har i gruppen 
været fokus på at alle relevante målgrupper er med i arbejdet og der er derfor taget kontakt til 
idrætsforeningen og skolen. Der er planlagt kreative møder, hvor de mange gode ideer skal 
konkretiseres til konkrete forløb gennem byen. Der er søgt penge hos ministeriet til 
udviklingsprojekt.

Placemaking - kulturprojekt: Erling Bevensee orienterede om kulturprojekt, der bliver udarbejdet i
Græsted. Kulturprojektet Placemaking er den del af Kulturaftale med kulturministeriet og der er 
bevilliget 55.000 kr til en kunstner. I projektet inviteres borgere med til at give ideer til kunstneren. 
Projektet kører og afsluttes i 2015. De kunstnere, der er kontakt til arbejder normalt inden for 
byplanlægning. Kunstneren skal være færdig 1. juni.

Er koblet sammen med temaet om Tomme Butikker og forskellige ejere er interesserede i at indgå i



samarbejde. Dialog med ejer af tidligere Faktabygning. I gruppen sidder nu blandt andet borgere, 
der meldte sig til at være med i forbindelse med borgermøde om tomme butikker, Rene fra 
Græsted Kro og Karlsminde. Der arbejdes pt. med ide om torvehaller. 

7. januar kl. 14 er der møde på Kroen hvor alle kan komme og melde sig til og høre mere. 
Kontakt til Erling: ebeve@gribskov.dk

Lopholm - ny lokalplan for blandet bolig og erhvervsområde: Dutte Schou Hvidegaard fra 
Gribskov Kommune fortalte om vedtaget ny lokalplan for område til blandet bolig og erhverv ved 
Lopholm, der grænser op til Mestervangen. Lokalplanen forventes at blive endelig godkendt i 
byrådet midt december. Gribskov Kommune står selv for salg af grunde. Området vil være en 
naturlig udvidelse af Mestervangen. Der opleves en efterspørgsel på denne type erhvervsbyggeri, 
som er kendetegnet for Græsted. 

4 Langsigtet plan for Græsted? 
På næste møde kan vi høre mere om LAG 

Ref. Til næste møde vil vi glæde os til at høre mere om LAG: 
5 Mødedatoer i 2015

Første mandag i marts, juni, september og december? 
Ref. Endelige datoer sendes ud. 
6 Evt.
Ref. God jul :)
7
Ref.


