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Pkt Dagsorden og referat
1
Velkommen - og velkommen til nye deltagere
Ref. Bo bød velkommen. Ole Hjulgaard fra Frivilligcentret budt velkommen som ny deltager i
Byforummet. Græsted Kirke og Græsted Frikirke vil også gerne deltage, men havde ikke mulighed
for at komme til dette møde.
2
Status for projekter og tiltag i Græsted
Ref. Knudepunkter og sammenhænge
Gruppen er udvidet efter at Rambøll-projektet (forsøgsprojekt) er koblet på projektet.
Der var forskellige kommentarer til udviklingsprojektet, som det har været oplevet indtil videre. Det
har været sjovt og spændende at uddrage læring af det, og idéworkshoppen var fint tilrettelagt. Det
er stadig ikke helt klart hvad fagpersonerne skal bidrage med og der er fokus på at de ikke bliver
for dominerende og om der bliver talt hen over hovedet på deltagerne. Her er det vigtigt, at stille de
nødvendige spørgsmål - og huske, at byen selv skal tage over på de forskellige projekter, når
Rambøll m.fl. ikke er med længere.
I forbindelse med ideværkstedet er der dannet en ny stigruppe, som har mange overlap til
Knudepunkter og sammenhænge-gruppens arbejde. Vigtigt, at det arbejde, der allerede er lavet,
ikke går tabt. Den nye stigruppe har aftalt et møde inden den kommende workshop i
udviklingsprojektet den 19. september.
Drøftelse af hvordan projektet kan bredes mere ud end kun til 'Tordenskjolds soldater'. Her kan
blandt andet Frivilligcentrets store netværk måske bidrage på en eller anden måde.
Overvejelserne tages med på næste sparringsgruppemøde 7. september, hvor også Frivilligcentret
opfordres til at deltage.
Endelig blev ny svømmehal nævnt som en af de ideer, der ikke blev taget med videre fra
idéværkstedet. Erfaringerne har vist, at de projekter, som ildsjæle har kæmpet for, er blevet
gennemført, også selvom der ikke var finansiering til det fra start - men der var ikke nogen, der
havde interesse eller ressourcer til at arbejde videre med svømmehallen. Den har heller ikke
højeste prioritet i kommunen pt.
Torvet
Er nu indviet med et godt og rost arrangement d. 15. august. Næste skridt er forhåbentlig en form
for inventar, som indbyder til ophold, uden man nødvendigvis skal være gæst hos Kroen eller
Stalden, f. eks. bænke. Der er også brug for at få styr på toiletkapaciteten til fremtidige større
arrangementer. Dette undersøges i kommunens torvemedarbejder- og torvegruppens regi.
Der kan være behov for at danne en form for styregruppe til koordinering af aktiviteter og
arrangementer på torvet, evt. med en fast 'kerne' og mere flydende tilgang af skiftende kræfter,
sådan at det ikke er for få personer, som kommer til at trække et for stort læs hver gang.
I forbindelse med det tværkommunale kunstprojekt Placemaking planlægges der en markedsdag
på torvet lørdag den 13. september kl. 11-14. Her kommer en bus med borgere og
kommunemedarbejdere fra 8 andre kommuner forbi, og hvor projektets værk 'Græsted Kærren'
overdrages til byen.
Veterantoget
Har fortsat gang i aktiviteter, bl.a. for børn d. 12.-13. september og Børneby-arrangementet i
Helsinge. Ellers primært arbejde med lokalplan for ny vognhal + udtræksspor, der fylder pt. Søgte
med fik ikke LAG-midler med den begrundelse, at projektet endnu var for løst. Det er fortsat
tanken, at der skal være ankomst/toiletfaciliteter, som også kan bruges i forbindelse med aktiviteter
på eventpladsen, den præcise udformning fastlægges dog ikke i lokalplanen.

Der var spørgsmål til samarbejde mellem Veterantogetsmuseet og Veterantræffet og forslag om
om eventuelt at involvere en konfliktmægler eller mediator (ikke en politiker).
Gribskovhallen
Er i gang igen efter ferien. Ny bestyrelse i håndboldklubben. Gribskovhallens Venner har 40 års
jubilæum næste år og vil gerne holde stor fest til den tid.
Der har været uklarhed om åbningstider på hallens hjemmeside - dette er dog delvist rettet?
Der er også uklarhed om, hvilke lokaler, der kan bookes og bruges af hvem - kan mødelokaler på
1. sal frit benyttes? Det er fjollet, hvis foreninger m.fl. skal holde møder i f. eks. Helsinge, hvis
hallens lokaler ikke kan bruges på grund af eventuelle restriktioner fra kommunen. Gribskov
Kommune tjekker op på dette.
Frivilligcentret
Er ved at have pladsmangel på grund af stor tilgang, men vil ikke flytte, da placeringen er god. I
øjeblikket er der gang i indsats for flygtninge. Frivilligcenteret er en integreret del af livet i byen og
forsøger at deltage i arrangementer, men det kan være svært at nu det hele. Veterantogsmuseet
har tanker om at inddrage flygtninge i aktiviteter og er i dialog med kommunen herom Veterantoget og Frivilligcentret snakker samme om evt. samarbejde omkring flygtninge.
Øvrigt
Der blev talt om branding af Græsted, og det blev foreslået at brande Græsted som centrum for
cykeloplevelser, da byen har en ideel placering med mange naturskønne områder omkring sig.
Forslag i den forbindelse om, at cyklister på strækninger med brede fortov kan få lov at køre på
disse, hvor det giver mening. Hastighedsbegrænsning på 60-70 på Præstevejen blev også
foreslået. Gribskov Kommune har et projekt om en samlet plan for kommunens stiforbindelser
under vejs, hvor forslagene tages med. Det passer samtidig ind i de tanker for byens forbindelser til
omgivende naturområder, som Knudepunkter og sammenhænge-gruppen har gjort sig.
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Byforum fremadrettet - opfølgning fra sidste møde
Dette punkt udsættes til næste møde, hvor vi forhåbentlig er flere deltagere.
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Evt.
Forslag om bedre koordination/information om de forskellige aktiviteter i byen. Borgerforeningen
har længe haft planer om noget sådant med dens hjemmeside - som er undervejs. Indtil videre
fungerer Borgerforeningens Facebook-side www.facebook.com/graestedfaellesskabet som infoportal for byen.
Flere politikere - Jannich, Susan og Morten - efterlyses til Byforummets møder. Vigtigt, at de også
har fornemmelse af, hvad der rør sig blandt de frivillige i byen.
Næste møde er den 1. december - forslag om at mødet afholdes på kroen. Gribskov Kommune
undersøger dette. Der blev talt om, at de kommende møder i byforummet sagtens kunne gå på
skift til for eksempel i hallen, Frivilligcentret, Veterantoget m.fl.
Den næste Græsted Kaffe inviteres til Græsted Station - Veterantoget koordinerer med
borgerforeningen.

