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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.

12-09-2020

Grundejerforeningen for Tisvilde & Omegn

Side 2/16

Medlemsundersøgelse 2020
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

90%

10%

0%

100%

0%

0%

Natur

99%

1%

0%

Familiesamvær

91%

7%

3%

Ro og idyl

85%

14%

2%

6%

20%

74%

38%

40%

23%

Fred og ro
Skov og strand

Fester og events
Butiksmiljø

37%
36%
26%
Restaurant og cafeer
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”.
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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).
Uddrag af nogle kommentarer:
Fester er OK; men kun når det er uden elektronisk forstærket musik og med hensyntagen til naboer.
Vigtigt med købmand, bager, biograf, butikker og restauranter, som har åbent hele året.
Venner, lokale bekendte og omgængelige naboer med godt fællesskab og dialog er vigtige elementer i
glæden ved Tisvilde.
Nedlæg mountainbike-banerne og giv dyrelivet ro.
Nattemørket, biodiversiteten i skoven, ren luft og det rene hav anses for meget vigtigt.
Bevarelsen af naturen - træerne, fuglene, dyrene, insekterne og RO RO RO!
Oprydning på grunde og vedligehold af veje er ønskværdigt.
Adgang til god infrastruktur med offentlig transport, adgang til den store parkeringsplads er vigtigt.
Antallet af besøgene kan i perioder være overvældende, vigtigt at lokalsamfundet ikke overbelastes.
Konstant, rytmisk musik - især på de varme sommerdage - bør helt undgås.
Den infernalske larm fra soundboxes, havefester, cafeer mm. bør stoppes. Det er ulovligt og Politiet burde
håndhæve ordensreglerne.
For mange år siden fandtes Opera i Tisvilde. En god begivenhed i forbindelse ed Kildemarkedet, der ikke
belastede området unødigt. Lad os gå tilbage til den type arrangementer.
Gode kulturelle tilbud (seriøse film, kunstudstillinger, musikoplevelser) vil være velkomne også uden for
sommersæsonen.
Behøver kun købmand og bager. Tøj- og andre butikker burde lukkes.
Landsbyens sammenhold med forenings- og idrætsliv er vigtigt.
Nogle events som loppemarkedet, kunstudstillinger, og stille jazz arrangementer er udmærkede.
Kombinationen med fred og ro det meste af året og én uge - hvor ”hele” Tisvilde fester er god. Hvis jeg kun
ville have ro og fred havde jeg købt hus et andet sted.
______________________________________________________________________________________
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Hvor tilfreds er du med?
Tilfreds

TILFREDS MED?

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%).
Uddrag af nogle kommentarer:
Hellere loppemarked end Radio i Lejet. Det er lige selvfedt nok. De må godt finde en anden by næste år.
Vi bor tæt på skoven og langt fra stationen, så vores gener fra støj er ikke væsentlige.
Støjende havefester er et kæmpe problem.
Buhl burde fjernes fra Tisvilde.
Ubehageligt med Mayas parkeringsrestriktioner og køkkenaffaldscontainer med lugtgener.
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Mangler mere kultur - operaen- kammermusik.
For meget tivolisering.
Er ikke tilfreds med mountainbikes i skoven :-(
Der er for mange mennesker.
Manglende styring af faste hegn omkring grunde.
Hovedgaden er hyggelig, men trafikforholdene er til tider kaotiske. 30 km hastighedsgrænse overholdes
ikke.
Kanonhalløj - jeg og de fleste andre på Solvej er meget generede!
Tisvilde i lavsæsonen er fin, i ferieperioderne er den ødelagt.
Støj, ulovlig og hensynsløs parkering. MIL har medført, at Tisvilde er blevet et Klondyke om sommeren.
Der bør satses på Tisvildes grundlæggende værdier: naturen, hegnet, kyst- og strand.
Min familie og jeg har haft sommerhus i Tisvilde siden 1956. Udviklingen i de seneste 10 år er gået i den
helt forkerte retning, især fordi MIL er etableret med alt hvad den medfører af støj, masseturisme, druk og
narko. Det kan myndighederne og Politikerne ikke være bekendt!
Hvorfor er Buhls fremhævet (penge, penge)?
KanonHalløj: Meget tilfreds.
______________________________________________________________________________________
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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%

34%
MB kørsel i skoven
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%).

Uddrag af nogle kommentarer:
Jeg har det fint med musik, som ikke er elektronisk forstærket og forgår indendørs.
Handel med narkotika: Begrænse. Kommercialisering, beslaglæggelse og privatisering af fælles områder:
Ophøre.
Tilkørslen til parkeringspladsen ved stranden må snart tages op til revision.
MIL er alt for stort til Tisvilde, skulle flyttes til Vejby.
Nogle grundejere er dårlige til at beskære træer og hegn ud mod de lokale små veje.
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Begrænse trafik og hastigheder i hele vores område
Forbyde biltrafik Hovedgaden i weekenden, fx 10-18 sommer. Oprette stor P-plads ved Godhavn.

SoundBox forbud! Støj er usynlig, men ødelægger bl.a. søvn
Buhl er ved at tivolisere Tisvilde. Han burde ikke bestyre BioBistro, det var ikke ideen med stedet! Stakkels
nærliggende sommerhusejere. Buhl forpester området.
Kanonhalløj er skønt, gode arrangementer på Bio Bistro, biografen er et super- gode. Tisvilde Kro passer fint
ind i det klassiske Tisvilde.
Hunde på snor hele året.
Vedligeholdelse af stranden osv. Dejligt hvis vi kunne få skilte op ved stranden med at folk skal samle deres
skrald og hundeefterladenskaber op efter sig. Super hvis vi kunne få stander med poser. Har selv hund! Har
mine egne poser med, men det er der åbenbart andre, der ikke har:-)
Stop alle events der tiltrækker menneskemængder, fører til støj og ødelæggelsen af naturen.
Med "fastholde" finder vi de nuværende forhold i orden og der er ikke behov for yderligere regulering eller
begrænsning.
Oplysning af myndighedsadgang.
Hold godt øje med balancen mellem benyttelse og beskyttelse af skoven.
I glemmer helt Kildemarkedet, som også er en god begivenhed for alle.
Balancen er vigtig - støj skal begrænset og der skal ryddes op.
Med regulere mener jeg begrænse eller afskaffe.
MIL og andre store events, der overtager hele Tisvilde, bør ikke tillades med udgangspunkt i den offentlige
P-plads. Det er fup og ikke fakta, når MIL hævder at have en solid, lokal forankring og at de bidrager med
store beløb til den lokale økonomi. Det er udokumenteret, men de nyder store priviliger pga af fritagelse
for moms, skat, pladsleje mm. Det bør flyttes til Stængehus eller en mark med plads til deres gæster i stil
med Roskilde festival således at gæsterne ikke lejer sommerhuse med deraf følgende havefester om dagen
Stop for den infantile og uhæmmede støj fra soundbokse og orkestre på bistroen. Bedre
parkeringsregler/muligheder. Håndhævelse af gældende lovgivning i politivedtægten m.m.
Buhl igen, det er en ødelæggende bias for undersøgelsen.
Lidt svært at forstå forskel imellem begrænse og regulere.
Gennemkørselsforbud på Vængevej,
Ingen mobilmast i skoven.
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Nedsættelse af støjtolerancen fra Kanonhalløj. Mon ikke festerne kan være lige så gode med et lavere tryk
på bassen.
______________________________________________________________________________________

ANDRE KOMMENTARER
Uddrag af kommentarer:
Regulere havefester, ingen musik udendørs. Ingen bilkørsel i Tisvilde Hegn i forbindelse med MIL. Ingen
afspærring af Hovedgaden i forbindelse med MIL.
Jeg er glad for hvis folk kommer til Tisvilde for at nyde naturen, havet, skoven, luften, lyset, naturens lyde.
Jeg er ked af det, hvis folk ikke tager hensyn til det.
Ja, det skal jeg love for, og det handler om LARM. Der er et misforhold mellem regler for støj fra
haveredskaber, og manglende begrænsning af støj fra elektronisk udstyr, hvis primære formål er at støje
(og helst mere end andres). Det larmer tirsdag, det larmer onsdag, det larmer torsdag, det larmer fredag,
det larmer lørdag, og det betyder i praksis at udlejning ikke er muligt i ugerne 29+30. For det kan man ikke
byde folk, og man risikerer retsligt efterspil, når lejere tager hjem før tid af mangel på nattesøvn. Festerne
holdes 100% uanmeldt. Initiativtagerne bør som minimum dele advarsler ud i samtlige postkasser inden for
en afstand af ½ km, om at overnatning og ophold i egen bolig ikke er muligt i det specificerede tidsrum. For
det er sådan situationen har været i sommer: hensynsløsheden er gjort til en dyd. Musik i Lejet har vist
vejen, og folk har taget ved lære. "Når de må, så må vi osse!"
Et ønske kunne være en beskæring ved 'vores' fantastiske udsigtssteder! Dels solnedgangskiggerstederne,
og de andre gode steder, hvor der i forvejen er etableret bænk. Har tit tænkt ved selvtægt, med
ørnenæb/motorsav, at udføre dette, til alles bedste! Ved dig ikke om procedurer og paragraffer!?
Radio i Lejet som podcast på MILs hjemmeside.
Vedr. Events ved jeg ikke helt hvad det indebærer, men arrangementerne skal ikke løbe over flere dage.
Hvad er forskel imellem begrænse og regulere? Der mangler en forklaring.
Hvad er mere alvorligt? At begrænse eller at regulere? Når man udvider hastighedsbegrænsning, opfatter
jeg det som at der yderligere hastighedsbegrænses. Hvis det er forkert opfattet, må mit svar rettes. Jeg
ønsker maksimal mulig hastighedsbegrænsning i Hovedgaden.
Jeg ville ønske, at de politifolk, der kommer når/hvis der er Musik i Lejet, vil gribe ind overfor problemer
med folk der, a) sidder/står og tisser offentligt på stierne mellem sommerhusene eller b) holder larmende
havefester i stedet for at gøre sig morsomme over én, når man som almindelig borger kommer til dem og
påpeger problemerne.
Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn gør et stort og nyttigt arbejde.
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Vi foreslår at Musik i Lejet skifter mellem f.eks. Hornbæk, Gilleleje, Tisvildeleje og Liseleje, så de enkelte
byer kun påvirkes hvert 4. år
HOLD AFSTAND!
Musik og støj udendørs er det største problem
Depotér Buhl og nedlæg Musik i Lejet, giv naturen tilbage til naturen og dyrelivet.
Stop tivolisering og vulgær masseturisme og medfølgende hæslige megabyggerier og ukontrolleret
affaldsophobning. Vi skal jævnligt samle affald på vejen fra besøgende i Tisvildeleje.
Selvfølgelig vigtigt at vi alle kan være her så et håb, at vi - ved dialogens vej - kan nå nogle løsninger alle kan
leve med.
Alt for meget tivoli i Tisvilde.
Finde ordning på istandsættelse af fælleseje.
Der er alt for mange der støjer uden hensyn. Fester og spiller musik udendørs. Der må være en måde at
begrænse det på. Tisvildeleje var tidligere et sted man kom for at få ro og fred. I dag må vi ofte køre væk for
at kunne sove. Hele uge 29 har vi nu valgt at holde os væk - og det kan jo ikke være meningen. Også
redskaber kører uden hensyn. Vores bagbo bruger sit værksted nærmest døgnet rundt - ofte efter kl. 17 hvor man prøver at nyde de sidste solstråler (gad vide om han producerer et eller andet?). Vores nabo i
Helenekildevej --- fester døgnet og tit uger igennem og deres nabo i nr. -- fester hele weekender igennem.
Det er meget, meget trist. Vi har aldrig før nu overvejet om vi skal beholde vores ellers elskede hus efter at
have været her i 50 år.
Jeg har slet ikke noget imod musik i Tisvilde, men det skal være så det ikke overtager hele byen og området,
og ødelægger/belaster naturen. Hvis man ikke har lyst til at høre/se det, skal man kunne undgå det og
stadig nyde Tisvilde og stranden.
Stop for alt det fasthegnes byggeri, udstykninger og rydning af stor dejlige træer I en evige jagt på 'sol'. Det
tager mange år at vokse et træ, dyrene har behov for dem og det har vores klima også. Og hvis disse varme
somre fortsætter, vil mennesker snart ønske lidt skygge.
Private abe-fester hos rige folks børn.
Vi er helt med på, at byen er et festligt sted i uge 29 med MiL som omdrejningspunkt og private havefester i
3-4 dage, men der skal findes en balance resten af sommeren. I den forbindelse er Buhls Baghave i vores
optik at gå et skridt for langt i den lidt for hurtige og letkøbte kommercialisering af Hovedgaden. Kvaliteten
i eksekveringen og atmosfæren mangles, og udsigt til affald fra og trafikproblemer på Julsgårdsvej ifm.
vareleveringer er et stort problem. Buhls Baghave bliver for meget en tivolisering af byen. Det er fint med
initiativ og en aktiv sommer-by, men beslutningstagere og initiativtagere skal finde en balance og forstå
deres ansvar. Eventet bør som minimum begrænses til kun at vare nogle få uger og ikke helt frem til
september. Man bør også fra kommunalt hold forsøge at finde en løsning på de trafikale problemer
forbundet med trafikken til stranden på de travle sommerdage. Hovedgaden fyldes med biler, som har
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svært ved komme forbi hinanden og i særdeleshed de parkerede biler på Hovedgaden. Det bør overvejes,
om parkering i Hovedgaden bør forbydes i højsæsonen.
Ønske om at samle store fester med høj udendørs musik i uge 29, der i forvejen er givet væk til Musik i
Lejet.
Det er vigtigt, at der er en balance mellem kommercielle interesser og almene interesser. Kommerciel
udnyttelse af offentlige arealer som parkeringspladsen, stranden og skoven skal begrænses. Tisvildes
kvalitet er bl.a. den lille skala. Derfor skal arrangementer, butikker og restauranter tilpasses den lille bys
størrelse. Endelig er processen om byens udvikling afgørende. At alle bliver hørt og inddraget. At der findes
en afvejning af vores forskellige behov i udviklingen. Tak for initiativet med denne undersøgelse af holdning
til Tisvilde.
Der er behov for p-vagter, det er et rent kaos på sidevejene, med fare for ulykker.
Generelt for meget larm og uro over sommeren. Tisvilde skal ikke være legeplads for MIL, KIL, Good Boys
eller andre eventmagere. Turister der nyder naturen og samværet med familie, venner og lokale beboere er
dog altid velkomne.
MIL skal finde en anden placering end den store P-plads. Det ville løse mange af problemerne. Uacceptabelt
at fastboende, sommerhusejere og turister bliver fordrevet fra byen blot for at 10.000+ unge festivalgæster
kan more sig. Hvor skal handicappede eller småbørnsfamilier tage hen? Der er ingen parkering ved
Helenekilde Strand, og den er i ualmindelig dårlig forfatning. Borgmesteren opfordrer os til at tage til
Stængehus, men ville det ikke være mere rimeligt at MIL fandt sted dér eller et andet sted.
Musik i Lejet er et vigtigt element for et aktivt liv i Tisvilde hele året.
Skær ned på parkeringspladser nede ved havet (køb fx Buhls ud); lav en lystavle, som melder optaget, når
den store parkeringsplads nede ved havet er fuld og lav en ny parkeringsplads ovenfor Hovedgaden/byen;
nedlæg parkeringspladser på hovedgaden, der hindrer biler i at passere hinanden i hver sin retning
samtidig. Gør det umuligt for biler at køre op på fortovet for at komme frem (det sker i stor stil) - svar mig
gerne om, hvad undersøgelsen fører til (på nær flere kunder takket være markedsføring her af Buhls).
Opfordring til bødeafgivelse ved ulovlig parkering, specielt i Hovedgaden.
Kulturarven skal bevares, Heleneslugten, flere historiske skilte, gendannelse af rev ved molen.
Problemet med MIL er især - bortset fra larm og overfyldte gader og huse med tilhørende ulemper, at MIL
blokerer parkeringspladsen i henved 3 uger, hvor an ikke kan komme til stranden medmindre man er
cyklende eller let til bens. Har man nogen afstand eller er ældre og mindre mobil, kan man ikke køre til
stranden i hele den periode, og for eventuelle lejere i sommerhuse lidt fra stranden må det være en kedelig
overraskelse. Og stranden ved Helene Kilde er ikke i en forfatning der tillader et større antal badegæster, og
igen er adgangsforholdene her elendige for ikke sportstrænede.
Har vist som nabo til Kanonhalløj gjort vores holdning klar. Kan de mere støjende aktiviteter og dj’s ikke
begrænses til samme uge 29, så vi andre kan være her resten af tiden? Synes ikke det er rimeligt, at vi ikke
kan være i vores sommerhus to uger i juli. Én uge er ok.
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Alle bør sikre harmoni blandt mennesker i Tisvilde.
Nedgang til Helenekilde strand bør forbedres. offentlige stier skal være gangbare, nogle grundejere
forsømmer dette.
Uge 29 var næsten mere styg i år!
Alle fester skal slutte kl. 22.
Flyt MIL til uge 32 eller uge 33
Skoven er stærkt belastet af MTB+ år med MIL.
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Bilag 1: Spørgeskema
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