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Indledning 
Dette er en sammenfattende rapport over en medlemsundersøgelse, som vi foretog blandt vores 

medlemmer i forbindelse med årets generalforsamling ult. juli 2020 og efterfølgende indtil ult. august 2020, 

vedrørende vores medlemmers holdninger og meninger om udviklingen i Tisvilde.  

For at lette bearbejdningen af kommentarerne og den efterfølgende afrapportering havde vi i år for første 

gang gjort medlemsundersøgelsen elektronisk og udvidet emnerne. Dermed har undersøgelsen fået en 

større bredde.  

Grundejerforeningen har lige under 400 medlemmer (366 medlemmer pr. udgangen af 2019) hvoraf ca. 2/3 

er sommerhusejere og ca. 1/3 er fastboende. Det er en frivillig Grundejerforening, der har et overordnet 

formål om at medvirke til at bevare Tisvildes specielle egenart i en balanceret udvikling. Herudover skal vi 

virke til gavn for naturen tæt på grundejerne. Medlemskab er udtryk for stor interesse og engagement i 

lokalsamfundet.  

Man skal være grundejer eller ejerlejlighedsejer i postdistrikt 3220, for at være medlem. I postdistrikt 3220 

er fordelingen (i maj 2019  og iflg. Gribskov kommune) mellem sommerhuse og helårshuse, at 1795 af 

bygningerne er sommerhuse og 683 er bygninger til helårsbeboelse, hvilket relativt svarer nogenlunde til 

fordelingen blandt foreningens medlemmer, jf. ovenfor. 

Medlemsundersøgelsen blev udført ved at indsamle nogle få, manuelt udfyldte skemaer under årets 

generalforsamling, hvor der deltog ca. 80 personer; men langt de fleste besvarelser blev modtaget 

elektronisk. Der blev i alt modtaget 122 besvarelser, hvilket er en svarprocent på lidt over 33% af alle 

medlemmerne og ca. det dobbelte i forhold til tidligere år. Desuden var der en svarprocent på over 50% 

blandt de medlemmer, der modtog spørgeskemaet elektronisk. Dette er en meget høj svarprocent. 
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Spørgeskemaet er vedlagt som bilag (1), og er udformet som 4 centrale hovedspørgsmål, som kort 

gennemgås og opsummeres i det følgende: 

1. Hvad er det vigtigste for dig ? 

2. Hvor tilfreds er du med? 

3. Ønsker om ændringer. 

4. Andre kommentarer. 

Konklusioner 

Her følger nogle af de vigtigste konklusioner, der kan drages fra undersøgelsen: 

• Medlemmerne lægger meget stor vægt på beskyttelse af den uberørte natur med Tisvilde Hegn og 

Stranden/klitterne. 

• Et godt og hyggeligt miljø i Lejet med gode caféer, restauranter og få butikker værdsættes, men er 

ikke afgørende. 

• Mange medlemmer er glade for Loppemarkedet. 

• Fester, Buhls Baghave og store musikevents som MIL er slet ikke vigtige for de fleste af 

medlemmerne og mange er klart utilfredse med disse arrangementer. 

• Trafik- og parkeringsforholdene bekymrer mange inkl. manglende overholdelse af 

hastighedsbegrænsninger og Færdselsloven generelt. 

• Mange medlemmer er stærkt utilfredse med forholdene omkring Helenekilde inkl. 

adgangsforholdene til stranden. 

• Støjende havefester er også i år et gennemgående tema i mange besvarelser. 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Grundejerforeningens bestyrelses kommentarer til undersøgelsen 

Det er ejerne, der er ansvarlig for havefesterne. Det er Politiets ansvar at gribe ind og håndhæve 

Ordensreglementet. Det har været et stort problem i Tisvilde i 2020 og også mange andre steder i landet, at 

Politiet ikke har grebet ind overfor et stærk stigende antal klager. 

Grundejerforeningen beder hvert år deres medlemmer om at vise hensyn og begrænse både egne og 

lejeres larm fra havefester i løbet af sommeren. Ikke alle grundejere er medlem af foreningen og 

foreningen har ingen sanktionsmuligheder overfor medlemmerne, der ikke følger henstillingerne. 
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Grundejerforeningens bestyrelses anbefaling til Gribskov Kommune og andre Myndigheder 

Pga. Covid-19 situationen har der ikke været afholdt MIL i sommeren 2020. Vi gentager imidlertid 

anbefalingen fra 2019 om, at der gennemføres en uvildig undersøgelse - udført af et akkrediteret 

analysebureau - blandt alle sommerhusejere og fastboende i postdistrikt 3220 - vedr. rammerne for 

fremtidig afholdelse af MIL og alle andre sommeraktiviteter i Tisvilde. 

Før de nuværende tilladelser fra Kystdirektoratet/Naturstyrelsen og Gribskov Kommune til MIL forlænges, 

bør der gennemføres en Høring blandt alle berørte parter i postdistrikt 3220 således, at den fortsatte 

problematiske polarisering blandt borgerne i Tisvildeleje kan ophøre. 

Bestyrelsen har udarbejdet en 11 punkts plan for ønsker til udviklingen omkring Mil, hvor nogle elementer 

er imødekommet. Planen kan findes på foreningens hjemmeside http://www.tisvildegrf.dk/. 

Se i øvrigt Grundejerforeningens hjemmeside og følg med i TisvildeNyt hvor vi løbende offentliggør 

information om vores arbejde.  

Et sammendrag af samtlige besvarelser i anonymiseret form vises på de følgende sider.  

Rapporten vil også blive lagt på foreningens hjemmeside http://www.tisvildegrf.dk/. 

______________________________________________________________________________________ 

Hvad er det vigtigste for dig?  

VIGTIGST FOR DIG? VIGTIG NEUTRAL IKKE VIGTIG 

Fred og ro 90% 10% 0% 

Skov og strand 100% 0% 0% 

Natur 99% 1% 0% 

Familiesamvær 91% 7% 3% 

Ro og idyl 85% 14% 2% 

Fester og events 6% 20% 74% 

Butiksmiljø 38% 40% 23% 

Restaurant og cafeer 37% 36% 26% 

For overskuelighedens skyld er besvarelserne ”Meget Vigtig” og ”Vigtig” kombineret til ”Vigtig”, og 

besvarelserne ”Lidt Vigtig” og ”Overhovedet ikke vigtigt” er kombineret til ”IKKE VIGTIGT”. 

http://www.tisvildegrf.dk/
http://www.tisvildegrf.dk/
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Topscorer er Skov og Strand (100% Vigtig) , Natur (99% Vigtig) samt Fred og Ro (90% Vigtig), og 

Familiesamvær (91% Vigtig) og Ro og Idyl (85% Vigtig). 

Butiksmiljø (40% Neutral), Restauranter og Cafeer (37% Neutral) anses for mindre vigtigt, mens Fester og 

Events indtager en klar Bundplacering (74% Ikke Vigtig).  

Hvor tilfreds er du med?  

TILFREDS MED? Tilfreds Neutral  Utilfreds 

Tisvilde generelt 80% 11% 9% 

Hovedgaden 47% 36% 18% 

Stranden 89% 8% 2% 

Helenekilde Strand 24% 49% 27% 

Skoven 92% 3% 5% 

Butikker 60% 35% 6% 

Restauranter 60% 38% 2% 

Loppemarkedet 61% 32% 7% 

Tisvilde går i fisk 50% 49% 1% 

Musik i lejet 13% 26% 61% 

Radio i lejet 23% 49% 28% 

Buhls Baghave 11% 32% 57% 

 

For overskuelighedens skyld er besvarelserne ”Meget Tilfreds” og ”Tilfreds” kombineret til ”Tilfreds”, og 

besvarelserne ”Utifreds” og ”Meget utilfreds” er kombineret til ”Utilfreds”. 

Skoven (92%), Stranden (89%) og Tisvilde generelt (80%), er medlemmerne mest tilfredse med, efterfulgtt 

af Loppemarkedet (61%), Restauranter (60%), Butikker (60%) Tisvilde går i fisk (50%). Utilfredsheden er 

størst med Hovedgaden (18%), Helenekilde strand (27%), Radio i Lejet (28%), Musik i Lejet (61%) og Buhls 

Baghave (57%). 
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Ønsker om ændringer 

ÆNDRINGER? OK_plus Minus 

Støj fra haveredskaber 59% 41% 

Støj fra havefester 22% 78% 

Trafik i hovedgaden 19% 81% 

Loppemarkedet 87% 13% 

Musik koncerter 32% 68% 

Radio i lejet 47% 53% 

Buhls Baghave 23% 77% 

Events i skoven 24% 76% 

Events på p-plads 32% 68% 

Events på Stranden 21% 79% 

Hastighed begrsng 55% 45% 

MB kørsel i skoven 34% 66% 

 For overskuelighedens skyld er besvarelserne ”UDVIDE” og ”FASTHOLDE” kombineret til ”OK plus”, og 

besvarelserne ”Begrænse” og ”Regulere” er kombineret til ”Minus”. 

Medlemmerne ønsker at fastholde Loppemarkedet (87%). Støjen fra Haveredskaberne accepteres (59%), 

men må dog gerne begrænses/reguleres (41%). Begrænsning/regulering ønskes af: 

• Trafikken i Hovedgaden (81%) 

• Musik koncerter (især MIL, jfr. kommentarer) (68%) 

• Events på Stranden (79%) og på den store P-Plads (68%) 

• Buhl Baghave (77%) 

• Støj fra Havefester (78%) 

• Mountain Bike kørsel i skoven  ønskes lidt reduceret (66%).  
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Bilag 1: Spørgeskema 
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