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Pkt Dagsorden og referat 
1 Opfølgning siden sidst 

Status for ny formand i Græsted Borgerforening (Anders Kofoed orienterer) 
Bordet rundt - orientering om aktuelle aktiviteter i foreninger mv (enkelte foreninger fortæller) 
Kort orientering om arbejdet i Græsted Byforum - flere nye deltager - så vi tager en kort status 
(Karina Juul Larsen) 

Ref. Velkommen til Græsted Station og præsentationsrunde.  
 
Græsted Borgerforening 
Arbejder med delprojekterne under områdefornyelsesprojektet - blandt andet stiprojektet og 
Folkeparken. Under Borgerforeningen er også eventgruppen, der mangler bemanding. De vil prøve 
at skaffe bemanding blandt andet gennem facebook. 
 
De har haft Visitnordsjælland på besøg for at have en dialog om at byen kan være repræsenteret i 
deres materiale. Forslag om at der skabes samarbejde om at præsentere Græsted på nogle sider i 
deres brochure. Pris for dobbelt opslag er 43.500 kr. Forslag om at Veterantog, revy, butikker, 
eventplads og evt. Camilla Plum er repræsenteret.  
Jesper Behrensdorff oplyste, at de andre byer er det handelsstandsforeningerne, der har betalt for 
opslagene i brochuren. 
Græsted Veterantog fortalte at de gerne vil være med i et samarbejde.  
 
Det tages op til næste møde, hvor repræsentant fra Visit Nordsjælland bliver inviteret til at 
deltage. Alle deltagere kan indtil næste møde overveje om (ikke) de vil være med til et 
samarbejde. 
 
Drøftelse af hvornår det vil være aktuel - for brochuren til 2018 er deadline i september.  
Inger Hørup Slot gjorde opmærksom på at det er vigtigt at huske at tage gode billeder fra de 
events man gerne vil vise i brochuren.  
 
Nordsjællands Veterantog 
Der bliver nu bygget nyt spor, der går ind over eventpladsen, der kan være klar til maj og derved 
bruges til Veterantræffet.  



 
 
Kommissorium 
Sendes ud med næste møde og tages op til fælles drøftelse.  
 
Tidligere drøftelse af at invitere skolen med til møderne. Karina sender invitation til skolelederen til 
næste møde.  
 
 
Græsted Veterantræf 
Der knokles på årets program, der bliver mindst lige så stort som det plejer at være. Der er mange 
både nye og gamle frivillige og der er et stort engagement omkring projektet. 
Der arbejdes med nye tiltag i konceptet, blandt andet børnedyreskue, lantimers.  
 
Porcelæn til kaffedamerne kan afleveres på Fredbogård om torsdagen.  
 
Man kan linke sig til Veterantræffets facebookside, så man løbende får besked om nyheder. 
 
 

2 Tiltag i Græsted - status for områdefornyelsesprojektet 
Folkeparken (inkl. sponsorskilte) 
Centerområdet 
Græsted Hovedgade 
Torvet  
Stier og sammenhænge - oplæg 

Ref. Folkeparkgruppen planlægger de sidste tiltag omkring anlæggelse af sti og belysning gennem 
parken. De er ved at have brugt deres midler og overvejer derfor mulighed for sponsor til udstyr. 
Der er tidligere udarbejdet oplæg til hvordan, der kan blive udarbejdet retningslinjer for hvordan, 
der kan arbejdes med sponsorater. Gribskov Kommune vil i samarbejde med Folkeparkgruppen og 
Græsted Borgerforening om oplæg til retningslinjer, der kan drøftes til næste møde i Græsted 
Byforum og efterfølgende tages op til politisk behandling.  
 
Aftalte anlæg på centerområdet, Græsted Hovedgade og torvet forberedes at blive sendt ud i en 
totalentreprise, der vil blive lavet efter, der er lagt ny asfalt gennem byen.  
 
Der vil løbende blive orienteret om status for projektet til møder i Græsted Byforum.  
 
Gennemgang af forslag til markering af stier gennem Græsted, samt adgangsskilte til Græsted By.  
 
Drøftelse af om stien også kan kaldes noget andet end perimeterstien - som eksempelvis Græsted 
stien.  
 
Positiv tilbagemelding på oplæg til skiltning.  
 
Drøftelse af om velkomstskilt kan opsættes som portal ved indkørselsvej, hvor de kan sidde 
sammen med byzoneskilte.  
 
Drøftelse af vigtigheden af at være i tidlig dialog med de ejere, der er involveret  
 

3 Helhedsplan for Græsted Eventplads, v. Thomas Larsen, Fredbogårdfonden og Søren 
Agerskov, Nordsjællands Veterantogsmuseum 

Ref. Gennemgang af Helhedsplanen.  
 
Planen er lavet af arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard og i dialog med de lokale aktører  - 
Fredbogårdfonde og Nordsjællands Veterantog. Der har også været dialog med naboer og 
repræsentanter fra områdefornyelsesprojektet.  
 
Planen tager udgangspunkt i at skabe et indgangsparti fra stationen, samt en central plads i midten 
af området midt på Holtvej. Med udgangspunkt i Veterantræffet et skitseret en indretning af 
pladsen, der kan skaleres op eller ned alt efter hvor stor et arrangement, der ellers afholdes.  
Indretningen tager udgangspunkt i en form for stjernestruktur, hvor der går centrale veje fra 
indgangspartiet til pladsen midt i området. Vejlinjerne er med til at danne sigtelinjer gennem 



området. Langs skitserede vejforløb kan der lægges rør og ledninger. 
Til hverdag vil meget af infrastrukturen ikke være synlig, men perimetervejen vil være synlig.  
En skitse for indgangspartiet ved stationen er lavet med angivelse af placering af parkering, rampe 
op til ny udstillingshal og perron langs togskinnerne. Ved ankomstområdet kan der laves 
udstillinger i forbindelse med events og pladsen indrettes med siddemuligheder og belægning og 
evt. drejeskive i belægningen, der viser områdets historik og forbindelse til veterantogsmuseet. 
Kommende udstillingshal kan også bruges til events i forhold til toiletter og eksempelvis billetsalg.  
 
I udstillingshallen vil være fire spor, hvor der vil være udstilling af materiel og mulighed for at køre 
tog og vogne ind og ud af hallen. Det er planen at den side af hallen, der vender mod pladsen kan 
åbnes og bruges til arrangementer.  
 
Helhedsplanen er et samlet greb, der viser hvad der kan ske og som kan realiseres over tid.  
 
Helhedsplanen behandles af Plan- og miljøudvalget d. 24.04.2017 og derefter i Byrådet 
22.05.2017. 
 

4 Præsentation af afgangsprojekt om projektet i Græsted v. Søren Petersen 
Ref. Se projektet her 

 
5 Søborg Sø - orientering om status 

Landvindingslaget for Søborg Sø startede for 4 år siden dialog med Gribskov Kommune, for at få 
afklaret forholdene for lodsejerne. Særligt med afsæt i Gribskov Kommunes strategiplan, der 
omtalte naturgenopretning på Søborg Sø. 
Bestyrelsen fik sammen med Gribskov Kommune kontakt til Aage W. Jensens Naturfond. 
Naturfonden har finansieret en del indledende undersøgelser og senest en jordbrugsmæssig 
forundersøgelse, der skulle afklare lodsejernes holdning til projektet. 
Rapporten foreligger nu og viser, at langt den overvejende del af lodsejerne er positive. 
Landvindingslagets bestyrelse var således klar til at gå videre med at finde fond/donor til projektet. 
Man kan se nærmere på Landvindinglagets hjemmeside: www.sborgs.dk. 
 
Regeringsgrundlag 
Senest er Søborg Sø medtaget i regeringsgrundlaget med teksten; "Søborg Sø, som tidligere var 
Nordsjællands fjerde største sø, blev tørlagt i 1870’erne. Det er regeringens ambition på frivillig 
basis at søge at genoprette søen. Naturgenopretningsprojektet vil have flere positive natur-, miljø- 
og klimaeffekter: Dels rekreative og naturmæssige værdier blandt andet som fugleområde og dels 
reduktion i udledningen af drivhusgasser og udvaskningen af kvælstof." 
 
Projektet fortsætter således i statslig regi. Formentlig placeres projektet hos Naturstyrelsen 
Nordsjælland, der kan forventes at igangsætte projektet ved etablering af en styregruppe, hvor 
kommunen også deltager. Finansiering af projektet er der endnu ikke klarhed over, men vil 
sandsynligvis ske gennem fonde, som f.eks Danmarks Naturfond eller gennem Miljø- og 
Fødevareministeriet. 

Ref. Der er positiv stemning om projektet både fra landvidingslag, fonde, kommune og regering.  
Når først beslutning er taget går der omkring et år før der er vand i søen. Det er et stort projekt og 
det kræver meget finansiering.  
Det vil være en særlig kvalitet at få vand i søen, men det er også et særligt kulturlandskab i dag.  
Hele området er ejet af private lodsejere.  

6 Næste møder 
Aftale om hvor kommende møder afholdes. Møder afholdes 19-21 og er aftalt at ligge på følgende 
dage:  
8. juni 
14. september 
7. december 
 
Forslag om at repræsentant fra Visit Nordsjælland deltager næste gang (Græsted Borgerforening) 

Ref. Præstegårdsladen er mulighed. Jette vender tilbage med hvornår det er muligt.  
Øvrige møder kan afholdes i Blik.  
 
Til kommende møder inviteres repræsentanter fra Veterantræffet.  

7 Evt. 
Ref.  



 


