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RESUMÉ AF RUNDSPØRGE MIL 2019  
 

Dette er et resumé af en rundspørge, som vi foretog blandt vores medlemmer på årets 
generalforsamling ult. juli 2019 samt efterfølgende pr. e-mail, vedrørende vores medlemmers 
holdninger og meninger om Musik i Lejet. 

Rundspørgen blev udført ved at indsamle udfyldte skemaer under generalforsamlingen, hvor der 
deltog ca. 100 personer, men hvor nogle var 2 personer fra samme bygning/grund. Der blev 
modtaget 57 besvarelser, hvilket var en høj svarprocent i forhold til de fremmødte.  

Efterfølgende er der modtaget 6 besvarelser pr. e-mail, dvs. 63 besvarelser i alt, hvilket må siges at 
være en repræsentativ og statistisk set tilfredsstillende deltagelse - - 
og flere end ved tilsvarende undersøgelser i tidligere år.  

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

• Mange medlemmer deltager i MIL med familie og venner, men næsten lige så mange gør det 
 ikke. 

• Et flertal  - 61% - synes, at MIL har været afviklet godt.  

• Et flertal - 59% -  synes, at MIL påvirker Tisvilde negativt. 

• Der er mange forslag til ændringer i MIL arrangementet - både for, imod, og neutrale.  

 

 

Et flertal af de modtagne besvarelser - 61% - er modstandere af Musik i Lejet - herunder 39% i 
særdeles høj grad af alt hvad festivalen bringer med sig til Tisvildeleje. 

Medlemmerne støtter foreningens 11 punkts plan  - se detaljer i den fulde rapport på hjemmesiden - 
til nødvendige ændringer, især hvad angår: 

• Reduktion af deltagerantallet, inklusive frivillige og aktører, til max. 5.000 mennesker 

• Ændret lokation således, at lukning af den store P-plads helt undgås 

• Ingen motoriseret trafik gennem Tisvilde hegn/Skoven 

• Ændret tidspunkt - væk fra højsommeren. 
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Havefester 

• Støjende havefester er et gennemgående tema i mange besvarelser.  

• Ifølge loven er MIL ikke ansvarlige for havefesterne; men som følge af, at MIL bringer 
 titusindvis af meget unge festivaldeltagere til Tisvilde, hviler der et stort moralsk ansvar på 
 festivalledelsen for den store påvirkning, festivalen har på byen.  

• MIL forsøger igen og igen kun at påberåbe sig de gode påvirkninger. Den går ikke i længden. 

• 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 formelt har foreningen ingen sanktionsmuligheder overfor medlemmerne.  

 

Anbefaling til Gribskov Kommune og andre Myndigheder 

En uvildig undersøgelse - udført af et akkrediteret analysebureau - blandt alle sommerhusejere og 
fastboende i postdistrikt 3220 anbefales. 

Før de nuværende tilladelser fra Kystdirektoratet/Naturstyrelsen og Gribskov Kommune forlænges, 
ønskes der gennemført en Høring blandt alle berørte parter i postdistrikt 3220 således, at den 
nuværende problematiske polarisering blandt borgerne i Tisvildeleje kan ophøre. 

Se den fulde rapport på Foreningens hjemmeside: http://www.tisvildegrf.dk/  

 

 

Opsummeret overordnet Vurdering af Musik i Lejet 2019 (alle respondenter): 
Differentieret:  

Positiv – Positiv+ (Meget Positiv)-Neutral-Negativ+ (Meget Negativ)  


