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  Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn 

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn den 31. juli 2022 kl. 10:00 på 
Sankt Helene Centeret, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje 

 

Deltagere: 

Medlemmer: ca. 40 medlemmer deltog i Generalforsamlingen. Desuden deltog et mindre antal personer 
fra enkelte medlemmers husstande. 

Bestyrelse: 

Stig Hoffmeyer, formand 

Bente Hyldahl Fogh, næstformand 

Sven Gad, kasserer 

Svend Erik Christesen, sekretær 

Flemming West Clausen 

Nicolai Horten 

Birgitte Henriques (suppleant) 

Maja Bøge Crichton (suppleant) 

Bortrejst: 

Lars Knudsen 

Dagsorden for Generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden forelægger bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
 til forhandling og godkendelse 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år til forhandling og 
 godkendelse 

4. Kassereren forelægger forslag til budget for det kommende år - herunder forslag til 
 kontingent 

5. Bestyrelsens forslag til opdatering af vedtægter 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7. Valg af 2 revisorer for ét år 

8. Behandling af forslag - fra bestyrelsen eller medlemmerne - som ønskes behandlet på 
 Generalforsamlingen 

9. Eventuelt 
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1. Valg af dirigent 

Generalsekretær for Advokatsamfundet Andrew Hjuler Crichton blev valgt som dirigent med akklamation. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iflg. vedtægterne i både TisvildeNyt 
og på foreningens hjemmeside - med dagsorden i henhold til vedtægterne og derfor beslutningsdygtig.  

Beslutninger, der ville blive taget på mødet, ville derfor være gældende for Foreningen.  

2. Formanden forelægger bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til         
forhandling og godkendelse 

Formanden bød velkommen og startede med at introducere bestyrelsens medlemmer: 

Stig Hoffmeyer og Bente Hyldahl Fogh har sammen delt formandskabet i 2021-2022 og i øvrigt aftalt, at Stig 
aflægger bestyrelsens beretning, og Bente styrer powerpoints m.m. og står til rådighed. Herudover består 
bestyrelsen af: 

Svend Erik Christesen, sekretær  

Sven Gad, kasserer  

Flemming West Clausen  

Nicolai Horten  

Lars Knudsen (bortrejst)  

foruden vores to suppleanter:   

Birgitte Henriques og  

Maja Bøge Crichton 

Vi er en fuldtallig bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter, som mødes ca. 8 gange om året og imellem 
møderne arbejder med hver vore opgaver. Vi vil som formandskab gerne takke hele bestyrelsen for det 
store og frivillige arbejde, der ydes. På hvert bestyrelsesmøde glæder vi os over de mange opgaver, der 
løses, og den gode stemning der er blandt os. Bestyrelsen har haft et travlt år. Bestyrelsens beretning blev 
forelagt af Formanden Stig Hoffmeyer og kan læses i sin helhed her: 

Bestyrelsen er engageret i en lang række projekter relateret til Grundejerforeningens formål. I beretningen 
vil vi gerne give jer et resume af status og tiltag for de mange arbejdsområder for herefter at besvare 
spørgsmål og invitere til dialog om forsamlingens synspunkter og forslag m.m.  

Først, orientering om forskellige projekter af administrativ karakter og dernæst projekter relateret konkret 
til vore formål, jf. vedtægterne. 

Vi har fået en ny hjemmeside. Det har krævet en ekstraordinær arbejdsindsats og engangsudgifter til 
oprettelse, overflytning af tekster, skrivning af nye sider, nye foto m.m. Hjemmesiden er løbende under 
udvikling, og I vil dér kunne finde gode og nyttige oplysninger relateret til foreningen og det at være 
grundejer. Vi modtager også gerne gode ideer til nyt indhold. 
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Steffen Harpøth, som fratrådte som kasserer sidste år, har overdraget hvervet til vores nyvalgte medlem fra 
2021 Sven Gad, som lidt senere vil fremlægge regnskab og budget under pkt. 3 og 4. 

I Tisvilde Nyt har vi udvidet vores kommunikation med ekstra omtale af de igangværende store projekter i 
regi af arbejdsgrupperne ”Hegnets Venner” og ”Helenes Venner”.  

I fortsættelse af de indholdsmæssige ændringer af vore formål i 2020 har bestyrelsen med god hjælp af 
vore to jurister i bestyrelsen. Nicolai Horten og Maja Bøge Crichton, foretaget en administrativ relateret 
tekstmæssig forenkling og modernisering, jf. senere under pkt. 5. 

 Ud over det administrative tager vort arbejde udgangspunkt i vore formål:  

1. At varetage medlemmernes fælles interesser i deres egenskab af grundejere i foreningens 
område, og 

2. At søge at bevare Tisvildes specielle særpræg i en balanceret udvikling og som vedtaget 
sidste år, tillige  

3. At virke til gavn for naturen tæt på grundejerne, særligt i og omkring Tisvilde Hegn, stranden, 
kysten og havet.  

Ad formål 1. At varetage jeres interesser som grundejere: 

Grundejernes forhold inden for egen matrikel og ift. naboer er reguleret lovgivningsmæssigt og via 
rammelovgivning, der stiller krav til Gribskov Kommunes opgaver med hensyn til at stå for udvikling og 
vedligeholdelse af kommunens arealer og arealbenyttelse. Kommunen skal bl.a. udarbejde 
Kommuneplaner og evt. Lokalplaner. 

Bestyrelsens virke er som bekendt frivilligt arbejde, og vi har ikke ressourcer til - ej heller formel 
bemyndigelse til - at bistå i enkeltsager/nabokonflikter; men vi opfordrer altid til at tænke på det gode 
naboskab og starte dér. Vi stiller gerne op med generelle råd og vejledning. 

Vort virke er koncentreret om forhold af fælles interesse for grundejere generelt, dvs. primært spørgsmål 
om veje, skel, beplantning, hegn, bebyggelse, sager af principiel interesse osv. 

Veje: De fleste veje i Tisvilde er private Fællesveje, dvs. grundejerne har ansvaret for vedligeholdelsen med 
kommunen som myndighedsholder. Vi opfordrer til at etablerer lokale Vejlaug, formelt eller uformelt. På 
hjemmesiden kan findes eksempel på vedtægter.  

Støj i haverne: Der henvises til vores hjemmeside, mail til medlemmerne den 20. juli 2022, og  særligt de 5 
”Gode råd til festsæsonen”, der er udarbejdet af Lokalrådet, Musik i Lejet, og Grundejerforeningen. Den 
taler for sig selv.  

Strandkiosken:  I samarbejde med myndighederne er der skabt klarhed over det forpagtede areal, 
herunder særligt begrænsningen ift. klitområdet, jf. omtale med kort i seneste Tisvilde Nyt side13.  

Nye medlemmer: Medlemstallet har i en årrække været stabilt omkring 360 med løbende tilgang af nye 
medlemmer som kompensation for naturlig afgang ved ejerskifte. 

For at tale med en endnu større stemme vil vi gerne have flere medlemmer, og vi påtænker at iværksætte 
forskellige tiltag. Måske der er nogen i forsamlingen, som har lyst til at indgå i et lille hvervekampagne- 
projekt? Jeg opfordrer til, at vi som medlemmer alle er opmærksomme på vigtigheden af at hverve nye 
medlemmer blandt naboer og bekendte i Tisvilde. 
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Ad formål 2:   At søge at bevare Tisvilde i en balanceret udvikling. 

Sankt Hans - Loppemarked og Juletræ: 

Sankt Hans arrangement, loppemarked og juletræstænding på Birkepladsen er eksempler på vores gode og 
tiltagende samarbejde med Lokalrådet, men også gode traditioner som trækker mange mennesker til. 

Musik i lejet (MIL):  

Efter aflysning i 2020 og et MIL i mindre format i 2021, var MIL tilbage i fuld størrelse i år. Vi synes fortsat, 
at MIL er blevet meget stort og påvirker hele området væsentligt, særligt i uge 29, men også i ugerne 28 & 
30 ved opbygning/nedtagning og med 18 dages lastvognskørsel i skoven.  

Siden efteråret 2021 har vi deltaget i et ”alliance samarbejde” med Lokalrådet, Erhvervsforeningen og 
Tisvildelejeforeningen for i dialog med MIL at skabe en balanceret afvikling, jf. den husstandsomdelte, gule 
pjece med de 5 S-er: Samtale, Spiritus, Støj, Skrald og Stoffer, som vi håber, at I har set.  

Alliancens evaluering af dette års MIL finder først sted i midten af august; men det er vores umiddelbare 
indtryk, at fokuseringen på de 5 S-er: Samtale, Spiritus, Støj, Skrald og Stoffer  på flere områder har haft en 
positiv effekt.  

Ikke mindst i lyset af at mange, efter 2 års aflysninger, og med erfaringerne fra f.eks. fredagskoncerterne i 
Tivoli, havde frygtet langt flere ulemper end tidligere.  

Meget omkring afviklingen kan selvfølgelig stadig blive bedre; men samarbejdet i Alliancen har fået MIL og 
deltagerne i og omkring MIL, til at fokusere mere på de omtalte områder.  

Samarbejdet fortsætter, da det hele tiden har været meningen, at det fælles arbejde med uge 29 kun var 
starten. Vi vil fremover arbejde frem mod en generel bedre afvikling af ”sommeren i Tisvilde”, en plan for 
afviklinger af de forskellige arrangementer, en støjpolitik m.m. og vi vil sammen forsøge at udforme en 
”Vision” for Tisvilde.  

Hegn og lokalplaner 

Hegn, hegn og hegn. Det er vores evige projekt sammen med ønsket om flere lokalplaner. Som vi skrev i 
sidste TisvildeNyt, er vi optaget af at begrænse den omsiggribende indhegning med raftehegn. I den nye 
Kommuneplan, som lige er vedtaget, står der fortsat - lige som i den gamle - en nøje beskrivelse af de 
enkelte områder i Tisvilde med ønsket om på mange punkter at bevare indtrykket af et gammelt 
sommerhusområde med grunde omkranset af grønt. 

Man skulle vel gå ud fra, at en Kommuneplan er en hensigtserklæring fra kommunens politikere om, 
hvordan man ønsker Kommunen skal se ud, og som håndhæves. På sigt skulle alle disse beskrivelser af 
Tisvildes områder derfor opløftes til Lokalplaner for at kunne være juridisk gældende og kunne håndhæves. 

Med Gentofte Kommunes vedtagelse af Lokalplaner om levende hegn, som påbyder grøn beplantning til 
vejskellet for fremtidige beplantninger, vil vi med dem som model igen gøre et forsøg på få Kommunen til 
at forstå, at det er på høje tid, inden Tisvilde ender som ét stort palisadeværk af raftehegn eller kvas i 
metermål, at vi får tilsvarende ”Lokalplaner”. 

Henvendelsen til kommunen kommer til at ske i samarbejde med Lokalrådet,  da vi gerne vil vise, at vi står 
sammen i dette spørgsmål. 
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Ad formål 3: at virke til gavn for naturen:  

Foreningen vil arbejde for biologisk mangfoldighed, nænsom benyttelse af naturen samt bevaring og 
beskyttelse af de landskabelige værdier, kulturhistoriske spor og rekreative naturområder. 

Det er en styrke for os i møder med Gribskov Kommune og Naturstyrelsen, at vi nu formelt i henhold til 
vore vedtægter virker til gavn for naturen. 

Kattegat, stranden, klitterne, molen, høfderne, bølgebryderne, skrænterne og skoven har det samlet set 
rigtig godt. De fleste fortidsminder ligeså. MEN, det kommer ikke af sig selv, snarere tværtimod. Det kræver 
beskyttelse mod naturens kræfter og benyttelse. Ingen ønsker at ødelægge naturen, så derfor skal 
beskyttelse altid have 1. prioritet: 

Hvid Strand - et godt eksempel på en vedvarende betydende indsats for at holde naturen ren 

Igen i år har vi takket foreningen Hvid Strand med en donation på 3.000 kr.  for deres utrættelige arbejde 
for at holde vores strand ren.  

Værne om fortidsminderne 

Historisk har vores forening spillet en central rolle i flere betydende projekter igennem årene:  I 1980’erne i 
bevarelse af badehusene og bådene på stranden ved molen,  i Molens genopbygning i 2018-19 og senest i 
bevarelse af Helenekilde skrænten og de to Kildekar. 

Det er en vellykket gennemførelse af den vestlige del som fase 1 af det store Helenekilde projekt for 
kystsikring, beskyttelse af fortidsmindet og forbedring af publikumsadgang og faciliteter. 

Fremtidige projekter 

I direkte fortsættelse af orientering på de seneste års generalforsamlinger og løbende opdateringer i 
Tisvilde Nyt er fokus nu rettet mod tre igangværende projekter: 

Flytning af Naturlegepladsen:  

I forening med foreningerne Naturlegepladsen, Erhvervsforeningen og Tisvildelejeforeningen har vi støttet 
en flytning til det sandede område i kanten af skoven og den tilsandede del af grus P-pladsen lige øst for 
Naturrummet. 

Denne placering støttes af Naturstyrelsen og er testet af Statens Seruminstitut for flåtrisiko, og vi forventer, 
at flytningen bliver gennemført efter godkendelse i Kystdirektoratet og Gribskov Kommune.   

Helenekilde fase 2 ”Øst”: 

Den seneste plan omfatter en forlængelse af de to høfder ”vest og øst” for rampen, tilførsel af store sten til 
området ved øst muren og skræntfoden ved det store plateau, dræning og opretning af plateauet, 
trappenedgange til stranden samt renovering af det sidste rampestykke ned til stranden. Det er det største 
projekt i området siden etablering af muren i 1928.  

Tisvilde Hegn: Beskyttelse og BioCenter projekt: 

For at hjælpe naturen stiftede vi for tre år siden arbejdsgruppen Hegnets Venner med det ene formål, ”at 
tale den tavse skovs sag”.  

Statens skove er fremover opdelt i to grupper: 
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Naturnationalparker med biodiversitet som det primære hensyn og  ”Urørt skov” – som Hegnet fremover 
vil være, og hvor biodiversitet og friluftsliv skal ”sidestilles”.  

Dette betyder konkret, at kommerciel skovdrift ophører, og alt træ og ”ved” i skovbunden skal forblive i 
skoven. Lysåbninger skabes og vedligeholdes, og invasive arter bekæmpes, f.eks. hybenrosen. Urørt er altså 
ikke helt urørt. 

Hegnets Venner har en Vision om at skabe et fondsstøttet BioCenter i tæt samarbejde med Københavns 
Universitet og Naturstyrelsen. Vi møder stor og reel interesse for at virkeliggøre projektet og Nyhus er en 
mulig lokation. 

Målet er at få en fysisk bygning som samlingspunkt for tværfaglig, faktabaseret monitorering af bioscore og 
biodiversitetens udvikling med henblik på at sikre en bæredygtig balance mellem Skovpleje, Benyttelse og 
Beskyttelse.  Et BioCenter som kan tale den tavse skovs sag. 

Dette afsluttede bestyrelsens beretning. 

                                                       ____________________________________ 

 

Dirigenten bad om medlemmernes kommentarer og spørgsmål til beretningen. 

Der udspandt sig en god debat med kommentarer og spørgsmål fra medlemmerne til bestyrelsens 
beretning. Der var en særlig tak fra en repræsentant fra Lokalrådet, der nævnte planer om også at etablere 
en Naturlegeplads ved Sankt Helene centeret.  

Der var desuden mange spørgsmål vedr. (1) MIL og Hegn både omkring haverne og Skoven for at hindre 
vilde rådyrs færden i haverne, (2) Støj under MIL og andre lignende ”events”, der ødelægger nattesøvnen, 
(3) etablering af et Team i stil med Natteravnene til at holde justits med støj o. lign., (4) udfordringer med 
Mountainbikes færden i Skoven, (5) sand og skaller der fjernes fra Stranden ifm. MIL, (6) uddybning af 
foreningens holdning til Naturnationalparker, (7) et forslag om at få indført ”en differentiering” af den høje 
grundskyld især på store, fredede sommerhusgrunde og (8) høje træer, der skygger for naboen. 

Bestyrelsens medlemmer besvarede/kommenterede på de stillede spørgsmål: 

 En Naturlegeplads ved Sankt Helene centeret på et areal ejet af Naturstyrelsen ville være et godt 
initiativ, som Grundejerforeningen ville se positivt på. 

 Naturstyrelsen/Kystdirektoratet holder nøje øje med MILs byggerier på P-pladsen. Der må ikke 
ændres på naturen/kystområdet, og dette bliver håndhævet af myndighederne. Sand og skaller må 
ikke fjernes fra stranden. 

 Der kommer ikke hegn omkring Skoven. Man ved ikke præcis, hvorfor vildtet forlader Skoven, men 
mistænker støj, MTB-færdsel om natten med lys, muligvis øget færdsel bl.a. også med elcykler. 
”Pirat MTB-spor” bekæmpes/ødelægges aktivt af Naturstyrelsen, som vi har en god dialog med. 

 Grundejerforeningen gik ind for Tisvilde Hegn som Naturnationalpark -uden høje hegn- for at 
forbedre den generelle biodiversitet, men pga. modstand fra de store Friluftslivorganisationer 
lykkedes det desværre ikke.  

 Vi har en god dialog med Politiet vedr. støj fra ”soundboxes”. Det er et generelt problem, og ikke 
kun ifm. MIL. Politiet er aktivt og konfiskerer hyppigt disse anlæg. Politiet advarer mod etablering af 
private grupper som Natteravnene – dette er ikke hensigtsmæssigt i sommerhusområder. Man skal 
ringe til Politiet, hvis der er problemer. 
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 Vedr. forslaget om differentieret grundskyld har dette emne ikke været diskuteret i bestyrelsen, og 
det er tvivlsomt om, det ligger inden for vore formål. Gribskov kommune har en af Danmarks 
højeste grundskyldsprocenter. Bestyrelsen har stor sympati for problemet. Det vil være svært at 
løfte spørgsmålet, men hvis der opstår en mulighed for at drøfte det i kommunalt regi, vil vi gøre 
det. 
 

 Vedr. høje træer, der skygger på naboens grund, er bestyrelsen helt enige i, at dette er et voksende 
problem. I seneste nummer af TisvildeNyt havde vi et indlæg, der opfordrer til beskæring og hensyn 
til naboer. Der er også udførligt materiale på vores hjemmeside om emnet. En positiv dialog med 
naboen er vejen frem, men det anerkendes, at den kan være svær. Hvis træer står direkte i skel, 
gælder hegnsloven. Det gør den muligvis også, hvis træerne står tæt på skel, men det afhænger af 
den konkrete situation. 

Med disse kommentarer konstaterede Dirigenten dagsordenens pkt. 2 som afsluttet. 

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt af Generalforsamlingen med akklamation. 

 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år til forhandling og       
godkendelse 

Dirigenten indledte med at konstatere, at kassereren havde bekræftet til ham, at 2021 regnskabet havde 
ligget til gennemsyn i 8 dage inden Generalforsamlingen. 

Kassereren, Sven Gad, gennemgik det reviderede, underskrevne regnskab for 2021.  

Regnskabet var fremlagt i trykt form på bordene til  Generalforsamlingen. Det vil også blive lagt op på 
foreningens hjemmeside.  

Der var ingen spørgsmål fra medlemmerne. 

Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen med akklamation. 

 

4. Kassereren forelægger forslag til budget for 2022 - herunder forslag til kontingent.  

Kontingentet fastholdes uændret på kr. 175 uden TisvildeNyt, men kr. 375 med TisvildeNyt i trykt form på 
bordene til Generalforsamlingen. Det vil også blive lagt op på foreningens hjemmeside. 

Der var ingen spørgsmål fra medlemmerne. 

Budgettet blev godkendt af Generalforsamlingen med akklamation.  
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5. Bestyrelsens forslag til opdatering af vedtægter 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev forelagt af bestyrelsesmedlem Nicolai Horten. Forslaget 
havde været offentliggjort på foreningens hjemmeside siden primo juli 2022.  

Forslaget blev efter gennemgang godkendt med håndsoprækning med mere end 2/3 flertal af de 
fremmødte. 

I henhold til vedtægternes § 10 skal forslag om vedtægtsændringer foruden at blive godkendt med 2/3 
flertal af de fremmødte på den ordinære generalforsamling tillige godkendes på en til formålet indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling ligeledes med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte. De to 
generalforsamlinger skal afholdes med mindst 2 og højst 8 ugers mellemrum.  

Indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og 

2. Endelig vedtagelse af bestyrelsens forsalg til opdatering af vedtægter, 

vil snarest blive offentliggjort på foreningens hjemmeside: 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Bestyrelsesmedlemmer 

Dirigenten forelagde, at bestyrelsesmedlemmerne: (1) Bente Hyldahl Fogh, (2) Stig Hoffmeyer  og (3) 
Flemming West Clausen alle havde bekræftet, at de opstiller til genvalg for en 2-årig periode. 

Følgende bestyrelsesmedlemmer: (1)Svend Erik Christesen, (2) Sven Gad, (3) Lars Knudsen og (4) Nicolai 
Horten, var ikke på valg. 

Suppleanter 

Maja Bøge Crichton og Birgitte Henriques var begge på genvalg; sidstnævnte havde oplyst, at hun kun 
ønsker genvalg, hvis der ikke kan findes andre. Der var ikke andre kandidater til stede på 
generalforsamlingen.  

Dirigenten konstaterede herefter, at valget af ovennævnte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter alle 
var godkendt af Generalforsamlingen med akklamation. 

Bestyrelsen vil konstituere sig med Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær på dens førstkommende 
ordinære bestyrelsesmøde. 

 

7. Valg af 2 revisorer for ét år 

I de nuværende vedtægter står der, at der skal vælges 2 revisorer og én revisorsuppleant. Det er ikke 
nødvendigt i en forening  som Grundejerforeningen med et minimalt regnskab, hvorfor vi i de nye 
vedtægter foreslår én revisor og én revisorsuppleant. Det har tidligere også været sædvane blot at vælge 
en revisor i foreningen.  
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Den nuværende og mangeårige revisor Søren Carlsen ønsker ikke at genopstille.  

Bestyrelsen foreslår William Morten Christensen som ny revisor til generalforsamlingens godkendelse; han 
er født og opvokset i Tisvilde, og er i gang med en revisoruddannelse i et revisorfirma. Morten er kendt af 
bestyrelsen fra andre frivillige foreninger i Tisvilde og har løst revisionsopgaver i disse helt tilfredsstillende.  

Morten har accepteret at påtage sig opgaven, hvis han vælges. Desuden blev Peter Borris foreslået genvalgt 
som revisorsuppleant. 

Begge kandidater blev godkendt og valgt af Generalforsamlingen med akklamation. 

 

8. Behandling af forslag - fra bestyrelsen eller medlemmerne - som ønskes behandlet på 
Generalforsamlingen 

Der var ikke modtaget nogen forslag. 

       9.     Eventuelt 

Forskønnelsesprisen 2022 

Bestyrelsesmedlem Flemming West Clausen begrundede tildelingen af årets Forskønnelsespris. Først 
skitserede han kort, at for godt 10 år siden, overtog Grundejerforeningen uddelingen af 
Forskønnelsesprisen fra stifterne af prisen, ’Foreningen til Tisvildes Forskønnelse’. 

I kriterierne for tildelingen står der, at der ”skal være foretaget en bevidst, aktiv handling, som tager 
udgangspunkt i en forskønnelse i respekt for Tisvildes specielle egenart, karakter, arkitektur og 
kulturhistorie”. 

Prisen kan tildeles et enkelt projekt, et nybyggeri, en større renovering eller en om- eller tilbygning, en 
gruppe af bygninger, en forening eller en fysisk genstand f.eks. en beplantning, en kystsikring, eller en 
strandbeskyttelse. 

De seneste år er prisen givet til (1) Molen, (2) Badehusene, (3) den smukke trappe ved Solnedgangsbakken, 
og (4) til Tisvilde Kro, så i år ville det være på sin plads med en privat bygning. 

Valget er faldet på en bygning på Margot Nyholmsvej 10  - et Anneks til et hus med en interessant historie. 

Hovedhuset på grunden er bygget af Peter Alberti, justitsminister fra 1901 til 1908, der især er kendt for at 
have begået underslæb. Han byggede huset i 1906, til sin kone. 

Da den nuværende ejer, Peter Nielsen, købte grunden for 4 år siden, rev han flere udhuse ned og opførte i 
stedet et smukt anneks. 

Selve hovedhuset er bygget med valm hvilket vil sige med taghældningen i 4 retninger; men hvis man 
lavede den samme konstruktion på annekset, skønnede man, at det ville blive en ‘for tung’ bygning i 
forhold til størrelsen, hvorfor der blev valgt en stil med taghældning til blot 2 sider og gavl til kip. 

En meget smuk bygning der er i fin harmoni med hovedhuset og en tilbygning konstrueret i ”respekt for 
Tisvildes specielle egenart, karakter, arkitektur og kulturhistorie”. 
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Ejeren, Peter Nielsen, er meget glad for at modtage prisen; desværre var han bortrejst, men hans forældre 
modtog prisen – et flot messingskilt med inskription -på hans vegne. De lovede, at skiltet med glæde ville 
blive monteret af deres søn på tilbygningen. 

Andet 

Et medlem rejste et spørgsmål om, hvor mange år vi skal ”finde os i MIL”. Hertil svarede formanden, at det 
formelt er Kystdirektoratet/Naturstyrelsen og Gribskov kommune, der skal udstede de nødvendige 
tilladelser. De nuværende tilladelser menes at udløbe om 2 år.  

Et andet medlem gjorde opmærksom på, at indkaldelsen til Generalforsamlingen ganske vist var blevet 
offentliggjort både på hjemmesiden og i TisvildeNyt, og også i en e-mail til medlemmerne den 20. juli.; men 
den pågældende e-mail havde som hovedemne ”Gode råd til festsæsonen”. Derfor var det muligvis 
undgået nogle medlemmers opmærksomhed, at Generalforsamlingen også var nævnt. Bestyrelsen lovede 
at forbedre fremtidig elektronisk kommunikation med medlemmerne. 

Endelig var der et spørgsmål om høje træer, men det er behandlet under dagsordenens pkt. 2. 

Dirigenten konstaterede, at alle punkter på Dagsordenen herefter var behandlet og godkendt, og dermed 
var Generalforsamlingen slut. 

Formanden afsluttede mødet og takkede  Andrew Hjuler Crichton  for indsatsen som dirigent for 
generalforsamlingen. 

Referatet er godkendt af dirigenten Andrew Hjuler Crichton.  

Bestyrelsen for Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn. 

  ______________________________ 

Dette referat samt præsentationen fra generalforsamlingen vil kunne ses på foreningens hjemmeside: 
www.tisvildegrf.dk  .  

Efter Generalforsamlingen holdt Søren Søndergaard fra Ørby Vingaard, www.oerbyvingaard.dk ,  et 
interessant foredrag om dyrkning af vin i Danmark. 

 


