VELKOMSTBREV TIL NYE MEDLEMMER

FORMÅLET MED
GRÆSTED
BORGERFORENING

I Græsted Borgerforening vil vi
fortsat være med til at holde liv i
og fokus på Græsted og omegn.
Formål fra vedtægterne:
1. Fremme kendskabet og
tilknytningen til Græsted og
omegn for borgerne i
området og andre med
interesse heri.
2. Medvirke til at gøre Græsted
og omegn til et aktivt og
levende lokalsamfund.
3. Afholde forskellige
arrangementer af kulturel og
folkelig karakter. Valg af
aktiviteter sker ud fra
medlemmernes og
bestyrelsens ønsker og behov.
4. Etablere og opretholde en
formidling, af oplysninger om
aktiviteter i Græsted og
omegn samt anden aktivitet,
der tilgodeser foreningens
formål.
5. Medvirke til at forskønne
Græsted og omegn, samt
støtte aktive kunstnere i
lokalområdet.

KÆRE NYE MEDLEM
VELKOMMEN I GRÆSTED
BORGERFORENING
Græsted og omegn
Midt i Gribskov Kommune ligger vores dejlige
Græsted BYEN MELLEM SKOV OG STRAND hvor
vi til alle sider har naturen tæt på. Her er
aktive detailbutikker, et godt sportsmiljø med
mange forskellig sportsgrene, en smuk
gammel kirke, en Folkepark, Græsted Kro med
en landskendt revy, togforbindelse til Hillerød
og Gilleleje, en skole der kan fejre 100 år, BLIK
som et kulturelt samlingspunkt med
koncerter, bibliotek, foredrag m.m. Græsted
veterantræf i pinsen, Nordsjællands veterantog
der har til huse i den gamle stationsbygning,
et plejehjem, et frivillighedscenter, en række
foreninger, Eventplads, Fredborggard og ikke
mindst Græsted borgerforening, der gerne vil
være med til at understøtte byens udvikling.

Græsted kan samtidig se frem til flere
projekter bl.a. reetableringen af den ca. 500
Ha store Søborg Sø, eventpladsen til større
arrangementer ved Fredbogård, ny vej mellem
Græsted og Gilleleje, og en række andre
kommende initiativer.

MEDLEMSSKAB I
GRÆSTED
BORGERFORENING

Borgerforeningen består af
en stor gruppe Græstedborgere, der med deres
medlemsskab gør det
muligt, at foreningen kan
bidrage med at:
sikre Græsteds interesser
i dialogen med
kommunens politikere
deltage i forskellige
arbejdes- og
kontaktgrupper lige fra
reetablering af Søborg Sø
til vedligeholdelse af
Folkeparken,
markedsdage på Torvet
m.m.
koordinering ifb. med
arrangementer i byen
f.eks med Torvegruppen,
Handels- og
Erhvervsforeningen Jul
på Torvet, Sankt Hans i
Folkeparken
DIT medlemskab og
engagement er med til at
gøre GRÆSTED GREATEST.
.

GRÆSTED
BORGERFORENING
OG LIDT HISTORIE

I 1903 valgte en gruppe af
engagerede og
fremadskuende borgere, at
grundlægge Græsted
Borgerforening. De ønskede at
modernisere byen, og i de
første 25 år fik de store
bedrifter gennemført som:
Vandværk, elektricitetsværk,
gadebelysning, etablering af
kloak, vejen fra Græsted til
Søborg, gangstier, opfyldning
af vejgrøfter, opsætning af
gadeskilte, opstilling af
Krigermindestenen m.m.
Borgerforenings første
formand var læge Oscar
Larsen, der havde praksis og
var bosiddende på Græsted
Stationsvej 6.
På fotoet ovenfor ses Græsted
Borgerforening på udflugt
omkring 1910.
Græsted Borgerforening
genopstod som aktiv forening
ved et møde på Græsted Kro i
2013.

INFORMATION- OG
KONTAKTOPLYSNINGER
Græsted Borgerforenings bestyrelse:

OM
BORGERFORENINGEN

Foreningen virker som en slags
paraplyorganisation for borgere,
arbejdsgrupper, fonde med
flere, som tage dialog med
Borgerforeningen om
koordinering af projekter og
dialog med kommunen.
Græsted har brug for dig!
Foreningen har altid brug for
medlemmer, der gerne vil give
et nap med, og har du
mulighed og lyst, er der altid
plads til dig.

Følg os på Facebook og
Instagram og se hvad der sker i
foreningen og af
arrangementer. Vil du gerne
hjælpe til med aktiviteter eller
selv vil stå for noget, så tøv ikke
med at skrive en mail til
borgerforeningen.

Formand: Anders Jakob Petersen
Email: andersjakob@outlook.dk
Næstformand:
Email: hehjerl@gmail.com
Kasserer:
Allan Pedersen
Email: abp1966@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Seligmann
Email: namgelis@mail.dk
Andreas Behrend
Email: andres-myy@behrend.be
Hanne Hansen
Email: hgh3230@mail.dk
Jon Kronsell
Email: jonkronsell@outlook.com
Suppleant:
Claus Eriksen
Email: ceriksen@gmail.com

Vi glæder os til at høre fra dig.

Charlotte From Jacobsen
Email: charlotte.energetix@gmail.com

Velkommen i foreningen

Græsted Borgerforening kan kontaktes
på info@graestedborgerforening.dk
eller direkte på mail, til et af
bestyrelsesmedlemmerne.

Med venlig hilsen
Græsted Borgerforening

graestedgreatest

Græsted Borgerforening er ikke
en politisk forening.
Foreningen har Græsted som
fokus, uanset partifarve

Græsted Borgerforening

www.græsted.dk

