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Dagsorden og referat

1
19:00-19:10 Godkendelse af referat
Ref. Kort præsentationsrunde.
Referat godkendt.
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19:10-19:30 Fast punkt (nyt)
Orientering fra Græsted Borgerforening og foreninger
Orientering fra Gribskov Kommune
Aktuelle arrangementer mv.
Ref. Græsted Borgerforening samarbejder med flere foreninger om samarbejde med Visit
Nordsjælland. Afhænger pt af afklaring af økonomi. Der kræves en del bidragsydere og det
skal accepteres, at der ikke nødvendigvis vises billeder af den enkelte virksomhed eller
forening, da det er Visit Nordsjælland, der laver opsætning af siderne.
Græsted Borgerforening samarbejder også med Erhvervs- og handelsforeningen om
julebelysning. Der er prøveopsætning 14. september. Op til 16 julelys opsættes.
Græsted Borgerforening har omkring 100 medlemmer, der udgør husstande. Efter
næstformandens pludselige dødsfald har der ikke været klar overblik over medlemmer og
opkrævning af kontingent. Med aktiv opsøgning i forbindelse med arrangementer, som
eksempelvis sankt hans, og oprettelse af mobilpay er borgerforeningen ved igen at være
velfunderet.
Erhvervs- og Handelsstandsforeningen har været med til at afholde fødselsdag for torvet. Der
kom i den forbindelse et forslag om en støtteforening for etablering af arrangementer på torvet.
De fleste arrangementer har svært ved at finde den nødvendige finansiering, blandt andet til at
dække udgifter til opsætning af toilet. Drøftelse af mulighed for at etablere samarbejde med
nogle af dem, der ligger omkring torvet for at få lavet adgang til et eksisterende toilet. Der er
stadig et ønske om etablering af toilet på torvet.
Der er arrangementer på torvet hver måned. Der planlægges nu for arrangementer i 2018.
Der er torvedag 7. oktober med middelaldertema med musik, dans og boder.
Veterantogsmuseet har nu afsluttet deres sommertog og i weekenden har der været afslutning
med børnetog. Der planlægges halloween og kørsel til jul. Der er en økonomisk udfordring fordi
de har manglet damp. Der arbejdes derudover på at skaffe finansiering til opførelse af hallen.
Der er et velfungerende samarbejde i forhold til den videre proces for udvikling af indgangen til
Eventpladsen.
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19:30-20:00 Tidsplan for realisering af igangværende projekter i Græsted
Karina præsenterer en tidsplan for realisering af projekter i Græsted, herunder stier,
centerområdet og Græsted Hovedgade.

Ref. Gennemgang af realisering af projekterne. De fleste tiltag realiseres i løbet af september,
oktober og november. Nogle enkelte ting kan først laves i 2018, så som slidlag på Centervej og
markering på vej med grønne cirkler.
Oversigt over forventet tidsplan for realisering:

Opfordring til at deltage i at give langhuset olie i Folkeparken i weekenden.
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20:00-20:15 Kommuneplan
Karina fortæller kort om Kommuneplanens indhold. Kommuneplanen er behandlet af Plan- og
Miljøudvalget og Økonomiudvalget d. 4. september. De har indstillet til Byrådet at
Kommuneplanen udsættes til 2018. Byrådsmødet afholdes først 13. september, så status
tages med til mødet.
Ref. Drøftet.
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20:15-20:30 Sponsorskilte og indkørselsskilte
På baggrund af punkt til sidste møde, er der udarbejdet et oplæg til drøftelse af skilte.
Oplægget tager afsæt i at undgå formelle beslutningsprocesser og at vi må gå efter, at prøve
noget af i praksis og tage drøftelsen ud fra det:
•
sponsorskilte opsættes som mindre messingskilte eller som skilt, der er udformet, så
det indgår diskret i farve eller størrelse til det sted, hvor det sættes op. Hvis det opsættes på
kommunalt ejet sted skal det afklares om det kræver politisk godkendelse.
•
indkørselskilte til byen: vi må prøve den foreslåede løsning fra stigruppen af.
Stigruppen arbejder videre med dialog omkring skiltene.

Ref. Drøftelse også af henvisningsskilte i byen. Karina fremsender kontaktperson til Græsted
Handels- og Erhvervsforening og Græsted Veterantogmuseum.
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20:30- 20:35 Fællesmøde
Byforum drøfter løbende hvorvidt, der er grundlag for at afholde fælles møder for byen. I
efteråret er planlagt valgmøde og det vurderes at der ikke er behov for at afholde et møde
derudover. Forslag om at afholde et møde til foråret i af at kommunen igangsætter arbejdet
med Kommuneplanstrategi. Kommuneplanstrategien fastlægger de overordnede visioner for
kommunens udvikling og Byforum kan være vært for fælles drøftelse i byen om hvad

visionerne for Græsted skal være.
Ref. Det er Græsted Borgerforening og resten af byen og ikke Græsted Byforum, der afholder
valgmødet. Endelig dato afklares.
Møde om Kommuneplanstrategien afholdes til foråret.
Der kan løbende nævnes mulig emner til fremtidige fællesmøder.
Fællesmøder tages op til hver møde i Byforum.
Tidligere forslag om at afholde et dialogmøde med ejere af ejendomme i Græsted Hovedgade
om hvordan facader hensigtsmæssigt kan ombygges og eventuel føres tilbage til deres
oprindelige udtryk. Opfordring til at kigge på oplæg fra Birkerød og Hvidovre kommune, der har
udarbejdet manualer.
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20:45 Evt.
Ref. Geert gennemgik skitser for stiforløb gennem byen.
Biblioteket samarbejder med Græsted Borgerforeningen om at afholde 'Ny i din by'
arrangementer for tilflyttere, hvor de kan møde nogle af de eksisterende beboere i byen og
høre om hvad der sker. Drøftelse af hvordan man får kontakt til tilflyttere. Forslag om at
kontakte ejendomsmæglere, der kan have viden om nye beboere.

