
Referat af møde i Græsted Byforum torsdag 3. september 2020 

kl. 19.00 i Gribskolens kantine 

Mødeleder: Lea Jacobsen, Græsted Borgerforening 
Referent: Inger Hørup Slot  
Ca. 20 fremmødte, her i blandt Mikkel Andersen (A), Bent Hansen (V) og Tonny Nalepa Jensen (G) fra 
Gribskov Byråd.  

OBS: Referatet bliver først godkendt på næste møde i Græsted Byforum.  

 

1. Velkomst  
Mødeleder Lea Jacobsen, Græsted Borgerforening, bød velkommen.  
 

2. Orientering fra Græsted Borgerforening 
Punktet blev omdannet til: Spørgsmål fra Græsted Borgerforening til de fremmødte 
byrådsmedlemmer.  
Hvad er status på Søborg Sø?  
Søborg Sø er et statsligt projekt. Så vidt vides er jordfordelingen snart på plads, og projektet kører 
planmæssigt. Ambitionen er ”mere natur”, et godt sted for fugle og turister, som kan inspirere til 
nye typer af events, hvor man kan indtænke bla. slotsruinen og Fredbogård.  
 
Hvad med præstegårdsjorden på Dønnevældevej? 
Lokalplanen for området er vedtaget, og processen kører videre. Byggeriet forestås af privat firma.  
 
Hvad er kommunens mastepolitik? 
Kommunen har ikke længere en mastepolitik. Vurderingen er, at udviklingen inden for 
mobiltelefoni går langt hurtigere, end en mastepolitik kan følge med. Teleselskaberne ved, hvor der 
mangler mobildækning, og søger om opstilling af master. Opstilling af nye master afføder 
diskussion. Det blev påpeget, at den kommende 5G-teknologi vil kræve flere, men til gengæld 
mindre master end i dag.  
Det blev påpeget, at der er manglende mobildækning i Dønnevælde. Der blev opfordret til, at man 
søger bredbåndspuljen om midler til at udbedre det.  
 
Er der planer om at etablere et offentligt toilet i Græsted Folkepark? 
Nej, ikke umiddelbart. Ideen vandt dog gehør blandt de fremmødte, og politikerne noterede sig 
ideen. Dog blev det påpeget, at der så vidt vides ikke er kloakering i Folkeparken, og at det derfor 
vil blive dyrt at etablere et toilet.  
Der er offentligt toilet på vej lige i nærheden af Græsted Torv – et gammelt ønske fra byen. 
Opgaven er sendt i udbud.  
 
 Hvad er politikernes ønsker for Græsted? 
Mikkel Andersen:   
 -- At gøre Græsted interessant for børnefamilier – f.eks. ved at renovere skolen.  
- At bygge flere små boliger/seniorboliger (for de seniorer, der gerne vil ud af en stor villa, men 
forblive i Græsted) 
- Flere events på eventpladsen, som gør at byen bliver brugt og giver erhvervslivet et boost.  
 
Bent Hansen valgte at sende spørgsmålet den anden vej: Hvad savner borgerne?  



Der kommer hjemmehjælps-hovedkvarter i stationsbygningen på Græsted Syd (Frivilligcenter 
Græsteds tidligere domicil), der laves store investeringer i Helsinge med ny administrationsbygning, 
hvor blandt andet Jobcentret skal flytte ind. Men det genoptræningscenter, som pt har til huse i 
Jobcentrets kælder er endnu ikke placeret. Hvad tænker man i Græsted om det, lød spørgsmålet.  
 
Tonny Nalepa Jensen var på linje med Mikkel Andersen i forhold til renovering af Græsted Skole, og 
serverede en pointe i forhold til eventpladsen: Det er ikke nok at sætte pladsen af – der skal være 
en folkelig opbakning til pladsen, lød det.  
 
Blandt de fremmødte var der stor opbakning til at renovere skolen. Der er dog pt. ikke sat penge af 
til det.  
 
Vedr. genoptræningscenter erindrede forsamlingen nogle løfter, afgivet på et vælgermøde på 
Græsted Kro forud for sidste kommunalvalg, hvor der var enighed om, at Region Hovedstaden 
burde placere et eventuelt sundhedshus i Græsted. Fra politisk side blev det dog påpeget, at 
byggeriet i Helsinge ikke er et sundhedshus, men et administrationshus.  
 
Der blev også spurgt til Nationalparken Kongernes Nordsjælland, og der var enighed om, at både 
nationalpark og Søborg Sø kan blive rigtig store aktiver for kommunen, særligt i en tid, hvor hoteller 
i København efterspørger muligheder uden for storbyen til deres gæster.  
Her blev det påpeget, at ting skal skille sig ud for at komme på landkortet, man skal gøre noget så 
folk kan se ting fra en anden vinkel.  
 

3. Indlæg fra foreninger og fremmødte 

Det blev oplyst, at der er bevilget penge at få lagt en plan for eventpladsen. De igangværende 
forhandlinger om det kommunale budget vil vise, om der kan findes penge til at realisere planerne.  
 
Kunstner Karin Lind påpegede, at det er en katastrofe, at Gribskov Kommune ikke har et 
professionelt kunstråd, for kunst genererer både penge og åndelig velfærd. Hun orienterede om, at 
Statens Kunstråd har givet halvdelen af pengene til et skitseprojekt, som skal komme med et 
forslag til permanent kunst på Græsted Torv. Kunst, der skal forskønne Græsted, give gode 
siddepladser og læ, og pege på Græsteds DNA. Sammen med Græsted Borgerforening skal der 
lægges en plan for det videre forløb. F.eks. hvordan den anden halvdel af pengene kan findes.  

Sognepræst og menighedskoordinator Troels Toft orienterede om et relativt nyt tiltag i Græsted, 
nemlig Kirkernes Sociale Arbejde (KSA). KSA består af Luthersk Missionsforening, Indre Mission, 
Netværkskirken, Folkekirken og Græsted Frikirke. De fem parter har tilsammen gang i:  
- Værestedet Kig Ind på ”Mosten” (Græsted Frikirkes lokaler på Holtvej).  
- Frivilligt drevet cykelværksted  
- Verdensmiddage 
- Lektiehjælp 
- Praktisk hjælp 

31. august 2020 holdt KSA ”Boblemøde” om ideer til et caféprojekt i Græsted, som ønskes 
etableret i tre lejemål i den hvide bygning på Centervej. Hensigten er, at cafeen skal drives på 
frivillig basis, og at en genbrugsbutik skal finansiere driften. Det blev foreslået, at KSA søger 
samarbejde med projekt ”Kilden” på Esrum Møllegård eller FGU i Helsinge.  

Pernille Sørensen, Græsted Veterantræf Forening, gav en kortfattet status: ”Der bliver træf til 
næste år”. Foreningen har søgt kompensation for det aflyste træf i 2020.  



 
 

Herefter gav Pernille Sørensen bolden op til en diskussion om Græsteds (mangel på) tilbud til de 
unge.  Karlsminde er et godt tilbud, men hvad så når man bliver for gammel til det? Mange unge vil 
gerne være en del af fællesskaber, og mange dyrker f.eks. også idræt. Men en lille gruppe falder 
udenfor, og hvad gør vi med dem? Det kom der ikke noget entydigt svar på.  

Snakken kom også til at handle om, hvad man som lokalsamfund og enkeltpersoner kan gøre for at 
dæmme op for unge menneskers misbrug af stoffer. Hver enkelt voksen må gøre op med sig selv, 
hvilken forskel han/hun personligt kan og vil gøre. Politiet har lagt et solidt pres på stofkriminelle i 
Gribskov, men der kan gøres mere. Det kan f.eks. være:  

- at gå tur med hunden på steder, hvor man kan forstyrre eventuel stofhandel,  
- at blive Natteravn og være en hjælp og tryghed for de unge i nattelivet,  
- at hjælpe de unge med gode, sunde rammer for fester,  
- at få fat i de unge mens de stadig er børn og ikke mindst:  
- At man – hvis man ser handel med stoffer i gadebilledet – straks melder det til politiet. Det kan 

gøres anonymt via en app.   
 
Her ud over sagde forsamlingen, at:  
- Der mangler asfalt på Holtvej 
- Byen er i det hele taget ikke særlig cykelvenlig – blandt andet på grund af 

midtervulsten/brostens-båndet i Græsted Hovedgade.  

 

 
4. Fremadrettet samarbejde i Græsted Byforum: Har kommunen en væsentlig rolle i forhold til 

realisering af nye initiativer? 
Græsted var indtil for ca. halvandet år siden privilegeret – som et led i områdefornyelsesprojektet -  
at have en kommunal medarbejder, som i samarbejde med borgerforeningen indkaldte til møder i 
Græsted Byforum.  Græsted er nu ligestillet med andre lokalsamfund og lokalråd. Men – som det 
lød fra byrådsmedlemmerne: ”Bare invitér – vi kommer gerne!” 
 
Byrådsmedlemmerne blev derefter inviteret på en lokalhistorisk byvandring, som de straks takkede 
ja til.   
 

5. Eventuelt 
Intet.  

 

Referenten tilføjer for egen regning nogle links:  
Til planerne for Søborg Sø 
Til lokalplanen for byggeri på Dønnevældevej (ved Græsted Præstegård) 
 

 

Ihslo, 08.09.2020 
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