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Deltagere Græsted Byforum 

Geert Ahrends, Hanne Hansen, Ken Alsdorf, Thomas Andersen, Erling Sangill, 

Tønder, Pernille Sørensen, Pedersen, Steen Anker Rasmussen, Bo Jul Nielsen,  
Stine Tveden, Karina Juul Larsen, Inger Hørup Slot, Anders Dørge, Anders Kofod. 

Referent Karina Juul Larsen, Gribskov Kommune 

Afbud Nadia Marina Gulmark, Hans Ove Pedersen, Svend Age Monnerup 

 

Punkt  Dagsorden og referat 

1 19:00 – 19:10 Godkendelse af referat fra sidste møde 

Ref. Godkendt.  

2 19:10-19:45 Fast punkt  
Orientering fra Græsted Borgerforening og foreninger 
Aktuelle arrangementer og tiltag.  

 
Orientering fra Gribskov Kommune 
Indstilling til Byplanpris – Græsted blev ikke nomineret.  
 

Ny mini-genbrugsstation ved parkeringspladsen ved Fakta: Gravearbejdet starter 

mandag den 10. september og varer cirka en uge. I den nye station vil man kunne 

aflevere glas, papir, pap, metal og plast til genbrug. En nedgravet beholder kan 

indeholde 2,5 gange så meget som de almindelige. 

 

Lokalplan 316.09 for boliger ved for Centervej 5 har været i høring. Udvikling, By 

og Land behandler høringsforslag og endelig godkendelse af lokalplanen 
10.09.2018.  

 

Status for anlægsprojekter:  

Bymidten: Anlæg ved Centervej er færdige. Træer, der blev plantet sidste år er 

udsat for hærværk idet flere træer bliver knækket. Knækkede træer udskiftes. Der 

er et overskud i forhold til anlægsudgifterne og vejafdelingen arbejder på at 

kunne udvide fortovet i Græsted Hovedgade, så det hænger sammen fra torvet og 

forbi den nye plads foran Nordeabygningen. Derudover forventes det at lave et 

ekstra hul til juletræet på torvet.  

 
Stiforløb: stiforbindelser gennem byen er igangsat og skiltning er under afklaring 

og bestilling. Forløbet af perimeterstien er ændret og der skal indgås aftale med 

ejer.   

 

Ref. Præsentationsrunde og status for aktuelle initiativer.  

 

Græsted Veterantræf 
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28. september kl. 19:30 deltager de i TV2/Lorry, da de er del af Fantastiske 

Fællesskaber, en konkurrence i TV2-regi, der handler om at sælge veterantræffet, 

men handler også om at skabe en god historie om Græsted.  

 
Har samarbejdet med Nordsjællands Veterantog med togkørsel og skal også 

samarbejde om kommende arrangement om Halloween.  

 

Nordsjællands Veterantog 

Samarbejder også med Græsted Veterantræf Ü 

Har deltaget i et arrangement for Kultur for skinner, et tiltag under Det 

europæiske år for kulturarv 2018. Arrangementet var en tidsrejse med tog og 

sporvogn - en kulturrejse rund i Danmark og turen kom forbi Græsted.  

 
Græsted Borgerforening 

Arbejder på nyt borgermøde (punkt nedenfor).  

Har afholdt torvets 3-års fødselsdag, med mange aktiviteter – blandt andet godt 

sceneprogram, kaffedamerne fra Græsted Veterantræf, spejdere med aktiviteter - 

og godt vejr. Der sættes stor pris på det store arrangement og tiltag, der er ydet 

fra alle deltagere. Mange positive tilbagemeldinger. Der afholdes 

evalueringsmøde i morgen.  

 

Har afholdt luksusloppemarked i august i samarbejde med tøjbutikken Erna Erna. 

Arrangementet trak også folk til udefra.  
 

Der arbejdes med ideer til arrangementer til næste sommer. Der arbejdes både på 

at gentage succesfulde arrangementer og at lave nye typer arrangementer.  

 

Torvearrangementgruppen kunne også godt bruge nogle ekstra hænder til at 

være med til at løfte arbejdet.  

 

Drøftelse af hvordan man kan arbejde med pr i forbindelse med arrangementer og 

om man kan lære af hinanden i byen, eksempelvis af veterantræffets tiltag. 

Opmærksomhed på hvordan det skal formidles på forskellig måde til forskellige 
grupper. Ikke alle er på nettet. Forslag om at bruge infotavlen i Helsinge.  

 

Anlæg i Græsted – de grønne cirkler 

Der har været debat omkring optegning af de grønne cirkler på Centervej og i 

Græsted Hovedgade. TV2/Lorry lavede et kort indslag om cirklerne, hvor Steen 

Anker Rasmussen fortalte om projektet.  

Kommentarerne på facebook er ofte kritisk.  

Der kan arbejdes mere med kommunikation og tydeliggørelse af de tiltag, der sker 

i byen, da der er mange, der ikke kender til de initiativer og planer, der er sket i 

forhold til anlægsprojekterne i byen.  
 

Der er en vigtig læring i at konkrete tiltag skaber særlig opmærksomhed i forhold 

til at nå ud til folk.  
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I forhold til den videre debat kan der gøres opmærksom på, at der afholdes 

borgermøde 11. oktober.  

 

Opmærksomhed omkring kommunikation af stiprojektet.  
 

Samskabelse i Gribskov 

Der arbejdes særligt med at afklare hvordan Gribskov Kommune kan arbejde mere 

med samskabelse generelt og Græsted er et eksempel ind i arbejdet. Byrådet har 

været på besøg i Aarhus og haft besøg af Hedensted, der har erfaringer med 

samskabelse indenfor mange forskellige områder.  

 

3 19:45-20:15 Udviklingsstrategi 

Byrådet har 3. september 2018 godkendt proces for udarbejdelse af 

udviklingsstrategien. Orientering om processen og drøftelse af hvordan Græsted 

indgår i strategiske overvejelser. 
 

Der har tidligere været sat spørgsmål ved hvilken profil Græsted har/bør/kan have 

i kommuneplanen. Nuværende byprofil i kommuneplanen:  

Græsted er en god boligby og center for visse fælles idrætsfaciliteter - i Græsted 

bor man tæt på mark og skov samt et bredt udbud af service. Græsteds profil som 

center for visse fælles idrætsfaciliteter betyder at de idrætsfaciliteter, der har hele 

kommunen som opland, placeres i Græsted. Dog kan sådanne idrætsfaciliteter 

placeres i et af kommunens andre to kommunecentre hvis dette vurderes mere 

hensigtsmæssigt ud fra et helhedsperspektiv. 

Ref. Taget til orientering.  

 
Gennem processen kan der arbejdes med, hvis Græsteds profil skal ændres i 

kommuneplanen. Kort drøftelse af særlige kvaliteter – eventbyen og det gode 

sted at bo.  

 

Udviklingsstrategien skal gerne være den røde tråd for kommunens videre 

udvikling.  

4 20:15 – 20:45 Fælles møde i byen 11. oktober 

Græsted Borgerforening planlægger mødet, der skal være med til at engagere nye 

borgere og ideer, til videre tiltag i byen. Mødet svarer til det møde, der blev 

afholdt forud for områdefornyelsesprojektet og mødet i oktober vil være med til 

at understøtte afslutning af områdefornyelsesprojektet.   

Gennemgang af oplæg til program.  
Til næste møde i december følges op på mødet og eventuel tilpasning/revurdering 

af Græsted Byforum.  

Ref. Til mødet er der hyret bistand fra Marie Louise Widding, fra firmaet SeTilSiden, 

der arbejder borgerinitiativer og som person selv har erfaring med selv at arbejde 

med initiativer i Fredensborg. Hun kan fortælle om egne erfaringer og bistår med 

at facilitere af mødet.  

 

Gribskov Kommune deltager ikke aktivt på mødet, da det er vigtigt at processen 

fremadrettet er helt funderet i byen.  
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Fra mødet vil man gerne drøfte ideer til tiltag og få lavet aftaler om hvordan og 

hvem, der kan være med til at realisere tiltag fremadrettet.  

 
Drøftelse af emner, der kan være relevante at tage op til mødet:  

• Ubebyggede grunde ved Græsted Syd station og grunden ved rundkørslen 

ved Centervej.  

• Hvad med de unge mennesker? Hvordan kan de inddrages og hvordan kan 

man understøtte deres behov i byen?  

• Hvad skal der stå om Græsted i kommuneplanen – hvad vil Græsted gerne 
være kendt for? 

• Tilflytterdag som tema (ud fra ny vision om byen og måske fokus på de 

unge) 

• Oplæg fra ejendomsmægler om hvorfor folk vælger Græsted til – hvad er 

man opmærksom på og er man opmærksom på de tilbud som byen faktisk 

har? Fokus på den positive fortælling.  

 
Hvis man kommer i tanke om andre gode ideer eller temaer, der kan drøftes er 

man velkommen til at kontakte Anders eller Inger.  

 

Opfordring til at skabe opmærksomhed omkring mødet og at alle tager det med i 

deres bagland, deler det på facebook, tager sin nabo med mv.  

 

5 20:45: Evt. 

Ref. Biblioteket og arkivet samarbejder om at lave en kalender med historiske billeder 

fra Græsted og vil gerne have skrevet aktuelle datoer for events i 2019 ind i 

kalenderen, så alle opfordres til at oplyse om datoer, der kan komme med i 

kalenderen.  

 

6 21:00 Tak for i aften 

Næste møde er 11. december 2018. 

Ref.  

 


