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Bilag.

Emne: Sommerens events i Gribskov Kommune 2014
Sagsnr.: 2014/41551
Oprettet af: kdref 

Byrådet i Gribskov Kommune behandlede den 16. december 2013 et oplæg fra kommunens 
administration om de efterhånden faste sommerarrangementer i Tisvildeleje og tiltrådte, at 
administrationen skal arbejde for afhjælpning af gener for byens beboere og koordinering og 
en bedre tilrettelæggelse af sommerarrangementerne fremover. 

På baggrund heraf har Arbejdsgruppen afholdt møder med arrangører og interessenter i 
forbindelse med afholdelse af events i Gribskov Kommune i sommeren 2014.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra byrådsservice, miljø, vej, beredskab, kultur og 
fritid samt juridisk afd. Herudover har der været samarbejde med repræsentanter fra 
Naturstyrelsen og Nordsjællands Politi. 

For at sikre en bedre koordinering og tilrettelæggelse af de kommende begivenheder i  2014 
har Arbejdsgruppen haft fokus på følgende punkter

Tilladelser 

Lydniveau

Udskænkning af alkohol / udskænkningsfaciliteter 

Parkeringsforhold

Toiletforhold

Affald / Renovation

Oprydning

Klager

Andet (herunder arrangører / tilskud ) 

  

Arbejdsgruppen har afholdt møder før afholdelse af events og efterfølgende afholdt 
evalueringsmøder med arrangører og interessenter. 

Gribskov Kommune har modtaget klager over støjgener i forbindelse med Musik i Lejet, 
Gilleleje Festival, musikarrangementer på Tisvildeleje Cafeen, Bistro Bistro og Tisvilde Bio & 
Bistro. Alle klager er indgået i evalueringen af sommerens events. 

Oversigt over afholdte møder: 

Den 20. februar 2014: Møde vedr. koordinering og tilrettelæggelse af 
sommerarrangementerne i Tisvildeleje og Gilleleje. Deltagere: Repræsentanter fra 
byrådsservice, juridisk konsulent, kultur og fritid, miljø, vej, beredskab, naturstyrelsen, 
Nordsjællands politi. 

Den 25. marts 2014: Møde med formanden for Tisvildelejeforeningen, som har bedt om et 
møde med borgmesteren vedr. sommerens arrangementer. Deltagere i mødet: Formanden 
for Kultur- og Idrætsudvalget, repræsentanter fra Kultur og Fritid samt repræsentanter fra  
Tisvildelejeforeningen. 

Den 3. april 2014: Møde med arrangører i Tisvilde om bl.a. renovation. 
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Den 30. juni 2014: Opsummering fra møde med Politi og Naturstyrelsen om Musik i Lejet. 

Den 2. juli 2014: Opfølgningsmøde med formanden fra Tisvildelejeforeningen, 
repræsentanter fra administrationen samt repræsentanter fra Grundejerforeningen for 
Tisvildeleje og Omegn, Tisvildelejeforeningen og Tisvildeleje Borgerforening/lokalråd.

Den 2. juli 2014: Opfølgning: kontakt til Lokalbanen og Sankt Helene Centret i Tisvildeleje 
Vedr. renovation mm. 

Den 8. september 2014: Opsamlingsnotat fra møde med borger fra Tisvildeleje. Deltagere: 
Formand og næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget samt repræsentanter fra Center for 
Kultur,Fritid og Turisme.

Den 11. september 2014:  Opsamlingsnotat fra evalueringsmøde. Arbejdsgruppen med 
administrative repræsentanter har holdt evalueringsmøde.

Den 16. september 2014. Evalueringsmøde afholdt med arrangør af event i Tisvildeleje, 
naturstyrelsen og repræsentanter fra administrationen.

Den 18. september 2014. Svarbreve sendt til klagere 

Den 25. september 2014. Evalueringsmøde med restauratører Tisvildeleje Deltagere: 
repræsentant fra restaurant og administrationen.

Den 22. oktober 2014. Opsamlingsnotat fra møde med arrangør event Gilleleje. Deltagere 
fra eventgruppe og administrationen.


