Græsted Byforum tirsdag 11. december 2018
19:00 – 19:10 Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
Alle dagsordener og referater kan også ses på Græsted.dk.
19:10-19:30 Fast punkt
Orientering fra Græsted Borgerforening og foreninger
Aktuelle arrangementer og tiltag.
Orientering fra Gribskov Kommune
Planstrategi – der udarbejdes planstrategi i stedet for udviklingsstrategi.
Planstrategien har mere fokus på fysisk planlægning og det samlede
visionsarbejde for kommunen vil i stedet knytte sig til arbejdet med
Fremtidens kommune.
Græsted Torv: obs – huller til parasoller. Kort med angivelse af
delområder findes på eventguide.
Billedkunstner Karin Lind, der deltager på Nordkystens Kunsttriennale
2019, laver et værk i Græsted. Hun vil gerne præsentere sig selv kort
og løfte sløret for et par spor, hun tager udgangspunkt i, for at åbne
muligheden for dialog med Byforum Græsted.
Status for sidste anlæg i byen.
Nordsjællands veterantog kører juletog fra Helsingør til København.
De har også afholdt Veterantog for børn og Halloween. De kan ikke
kører til Græsted på grund af nye signaler.
Græsted Veterantræf kommer til at forhandle fyrværkeri på Fredbogård.
Der blev afholdt fælles halloween arrangement hvor 14 forskellige steder
var med. Der arbejdes på halloween 2019-plan, der falder på en lørdag.
Juletræstænding blev afholdt med mange besøgende.
31. august 2019 forventer man at afholde torvets fødselsdag.
Borgerforeningen har været aktiv i drøftelser angående Blik i forbindelse
med byrådets budgetforhandlinger.
Besøg af billedkunstner Karin Lind, der fortalte om hvilke spor hun
arbejder med forud for kunstinstallation i sommeren 2019 i forbindelse
med Kunsttriennalen. Temaer er i 2019 arv og et værk vil forholde sig til
Græsteds identitet. Kunsttriennalen afholdes 22. juni – 22. september.
Hjemmeside: karinlind.dk Mail: kl@karinlind.dk
Kunsttriennale vil også være rute, der forbinder værker andre steder,
eksempelvis i Gilleleje, Søborg og Esrum. Se mere på: Ncat.dk.

Byrådet har drøftet affaldsplan, herunder talende skraldespande, hvor
der har været forslag om opsætning i Græsted, i Folkeparken og måske
på torvet. Talende skraldespande er intelligente skraldespande, der siger
tak for skrald, komprimerer det og selv giver besked om hvornår den
skal tømmes.
De sidste arbejder i Græsted Hovedgade er ved at være afrundet og
tilladelser til opsætning af skilte mv langs stierne er ved at være
igennem.
19:30-19:50 Budget 2019-22
Fælles drøftelse af indhold af og baggrund for besparelser.
Borgerforeningen har inviteret Morten Jørgensen, formand for Kultur,
Erhverv og Oplevelsesøkonomi særskilt for at høre mere om
besparelserne på Blik. Morgen Jørgensen har ikke mulighed for at
deltage på mødet i aften, og har derfor aftalt et særskilt møde på
mandag d. 17. december kl. 19:00 på Blik.
Fælles drøftelse af baggrunden for budgetaftalen.
Politikerne fortalte om hvordan budgetforhandlingerne fungerer og
hvilke baggrunde, der har været for den endelige aftale. Det samlede
byråd står bag budgetaftalen, der er lavet ud fra et otteårigt perspektiv
og ikke kun fireårigt, som man plejer, da der er enighed om at man vil
samarbejde om et langsigtet perspektiv. Der gives og tages gennem
hele budgetprocessen og der er forskelle i hvilket detaljeringsniveau
aftalerne indgås på. Blik er en meget detaljeret angivelse i budgettet,
men man vil stadig kigge på, hvordan man kan samarbejde på nye
måder og hvordan man stadig kan understøtte udviklingen i Græsted.
Besparelsen på biblioteksområdet er ikke et udtryk for at man ikke vil
understøtte udviklingen i Græsted.
Der er mange tiltag omkring Græsted, for eksempel eventpladsen og
genetablering af Søborg Sø.
Der er nedsat et temaudvalg om Strategi og Samskabelse Gribskov
2030, der blandt andet arbejder med, hvordan man kan samarbejde
med borgerne om kommunens udvikling. Her er Græsted også et
eksempel.
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi har en samskabelsespulje, der
blandt andet har afsat midler i 2019.
Fælles drøftelse af hvordan og hvorfor kommunens økonomi er
udfordret.
Længere drøftelse af formidling og kommunikation i lokalområder og
mellem kommunen og lokalområderne.
19:50-20:20 Fælles møde i byen 24/1
Status for program og temaer til drøftelse – blandt andet mulighed for
at etablere en ’vedligeholdelses – gruppe’?

Borgermødet er et møde for borgerne som borgerforeningen afholder,
hvor de skal snakke om nye ideer og eventuelt nye initiativer og hvilken
udvikling man ønsker i Græsted.
Forslag til overskrift: ”Hvad så nu Græsted?”
Mødet afholdes 24. januar kl. 19:00 på Græsted Kro.
Forslag om at drøfte grunden ved Græsted Syd, seniorboligfællesskaber
etc.
Dagsordenen for mødet handler om blandt andet at afrunde
områdefornyelsen.
Mulighed for at have lokal ejendomsmægler til at sige noget om
interessen for salg i byen. Stadig aftale med Marie Louise Hartvig
Widding, der har erfaring med lokale borgerinitiativer. Derudover skal
der være en iderunde om tiltag i byen, måske ud fra overordnede
temaer, som eksempelvis Søborg Sø.
Vigtigt at prøve at få et bredt udsnit af befolkningen til at deltage. OBS
på formidling af invitationen.
Opfordring til at alle hver især kan være med til at udbrede kendskab til
mødet i deres bagland.
20:20 – 20:40 Møder i 2019 – evaluering af Græsted Byforum
Hvor mange og hvilke roller har vi hver især – hvilken rolle har
kommunen fremadrettet?
Græsted Byforum fastholdes som udgangspunkt i 2019.
Der aftales to første møder i 2019 og på første møde sættes punkt på
om hvor mange møder, der skal være årligt.
Første møde er planlagt til 4. marts kl 19-21.
20:40: Evt.
Gribskov Arkiv og Græsted Bibliotek har lavet en kalender for 2019.

