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Onsdag den 27. februar 2019 afholdte Mårum Kagerup Lokalråd ordinært borgermøde i Mårum 
Præstegård, Sognestuen 
 
Tilstede var følgende lokalrådsmedlemmer 
 

 Asger Nielsen 
 Line Thatt Jensen (formand) 
 Louise Hyldborg Lundstrøm  
 Mads Høhne Kromann (næstformand) 
 Pernille Jellinggaard (kasserer) 
 Søren Chr. Bisgaard 

 
Herudover var der repræsentanter fra Mårum Kirke og 3 lokale borgere.  
 
Dagsorden, i henhold til vedtægterne, er følgende: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Forelæggelse af regnskab 
4. Forslag til planer for kommende år 
5. Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne 
6. Valg af 2 suppleanter 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Behandling af indkomne forslag 
9. Evt. 

 

Punkt 1. Valg af dirigent 

Anette Bisgaard blev enstemmigt valgt, som dirigent og referent for borgermødet. Dirigenten indledte med 
at konstantere, at det ordinære borgermøde var rettidigt indkaldt med mindst 3 ugers varsel ved 
annoncering i ”Guiden”, hvor også mødets dagsorden var oplyst.  

 

Punkt 2. Formandens beretning 

Lokalrådet har i det forgange år afholdt 4 møde.  Herudover er koordinering og information i forbindelse 
med arrangementer og emner foregået via email. 

I overskrifter kunne lokalrådets medlemmer i fællesskab berette om følgende aktiviter i 2018. 

 

Landsbydagen Landsbydagen blev afholdt i september 2018 med Mårum Forsamlingshus og 
Mårum Kirke, som hovedarrangørere. Lokalrådet bidrager med planlægning 
og afholdelse. 
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Landsbydagen, som afholdes i forsamlingshuset, tiltrækker mange både lokal 
borgere og borgere fra omegnen. I forsamlingshuset er der boder med lokal 
kunsthåndværk og lokal produceret specialiteter og om aftenen er der grill og 
festmiddag. 
 

Lokalrådsforeningsmøde Gribskov Kommune havde i februar 2019 inviteret til lokalrådsforeningsmøde 
med de øvrige lokalråd i kommunen. Borgmester Anders Gerner Frost var 
tilstede og temaet var samskabelse mellem kommune og borgere.  
 
Lokalrådene kan ansøge om midler fra en pulje til arrangementer, der kan 
støtte op om borgerdrevne aktiviteter. 
 

Trafik sikring Gribskov 
Skole / Duemose Station 

Et af lokalrådets mærkesager, der har være diskuteret gennem flere år, er 
sikring af skolevejen ved Gribskov Skole. I 2018 foretog Gribskov Kommune 
en trafiktælling på Ny Mårumvej ved Duemose Station. Resultatet af denne 
tælling viste, at 85% af bilerne kørte 72 km i timer eller derunder.  
 
Konklussionen fra Gribskov kommunes side er, at der ikke bliver gjort 
yderligere tiltag til trafiksikring omkring Skolen udover udskiftning af nogle 
nedslidte vejskilte. 
 
Udover Ny Mårumvej ved  Gribskov Skole og Duemose station er også 
Tinghusvej og Kagerup Stationsvej lokale veje med ringe trafiksikkerhed. 
 

Hardball Skydebanen på 
teglværket 

Hardball skydebanen har gennem mange år været til stor gene (støj og 
sikkerhed) for borgere i Ejlstrup. Lokalrådsmedlemmer og naboerne til 
Teglværket har i årets løb deltaget i byrådsmødernes spørgetid, været i 
direkte dialog med Borgmesteren og andre byrådsmedlemmer, samt indgivet 
klager til Nordsjællands politi. Indsatsen har resulteret i en nabohøring i 
forbindelse med fornyelse af hardball banens skydetilladelse. 
Skydebanetilladelsen er ikke fornyet (marts 2019) og der har ikke være 
aktivitet på banen siden Maj 2018.  
 

 

Punkt 3. Forelæggelse af regnskab 

Mårum Kagerup Lokalråds driftregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2018 blev forelagt af 
Kassereren.  Årets resultat (underskud) udgør DKK -1.284 og indestående på konto i Danske Bank pr. 31. 
december 2018 udgør DKK 8.374. 

Regnskabet er udarbejdet med assistance af revisor Bill Lundstrøm. Der er ingen bemærkninger til 
regnskabsposterne. 

Regnskabet for 2018 blev enstemmigt godkendt. 
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Punkt 4. Forslag til planer for kommende år 

Lokalrådet fremlagde forslag til temaer og aktiviteter for 2019. Rådets hovedformål er, at varetage 
lokalsamfundet interesser, at fremme dets udvikling og søge om medindflydelse i anliggender, som 
vedrører lokalsamfundet.  

Lokalrådet ønsker i det kommende år, at indgå i et tættere strategisk samarbejde med Mårum Kirke og 
Mårum Forsmalingshus om at udvikle, definere og forankre de kvaliteter og unikke områder, der er i og 
omkring landsbyerne; Mårum, Kagerup, Ejlstrup & Nellerød.  

Lokalrådet ønsker også, at opfordre til og indgå i dialog med Gribskov Kommune omkring, hvordan vores 
lokalsamfund kan bidrage til samskabelse og investering i området. 

Planerne for det kommende år er følgende: 

 Synlighed i lokalområdet – formålet er øget opmærksomhed på hvilke planer, initativer og behov, 
der opstår i lokalsamfundet. Større synlighed af lokalrådet kan bl.a. skabes ved tættere samarbejde 
med Mårum Kirke og Forsamlingshus, samt øget information og dialog via Facebook, Guiden, på 
Forsamlingshusets hjemmeside samt evt. brug af en landsby app. 
 

 Trafiksikkerhed i Landsbyerne – Løbende dialog med Gribskov Kommune om sikring af veje og 
etablering af stier. 
 

 Samskabelse med Gribskov Kommune – Gribskov Kommune har en pulje af midler, der kan søges 
af bla. kommunens lokale råd til at finansiere borgerdrevne forslag. Lokalrådet vil undersøge 
betingelserne for tilskud via denne pulje. 
 

 Landsbystaffeten – Et nyt arrangement i samarbejde med Gribskov Kommune i forbindelse med  
”Grib Livet” projektet, hvor landsbyerne i kommunen får lejlighed til, at vise deres særkende, 
specielle kvaliteter og unikke steder. Deltagende landsbyer er Mårum, Blistrup & Søborg. Mårum 
planlægger bl.a. aktiviteter i skoven samt byvandring med Kulsvierlauget. 
 

 Landsbydagen – i samarbejde med Kirken og Forsamlingshuset. Lokalrådet kan evt. bidrag med en 
bod, hvor der er mulighed for dialog om initativer og aktiviteter i lokalområdet. 

 

Punkt 5. Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne 

I henhold til vedtægterne består Lokalrådet af 7 medlemmer, som vælges for en 2 årig periode. I lige årstal 
vælges 4 medlemmer og i ulige årstal (2019) vælges 3 medlemmer. 

Pernille, Louise og Tage er på valg for 2019. Pernille og Louise blev genopstillet og enstemmigt valgt for en 2 
årig periode.  

Line, Søren, Mads & Asger var ikke på valg til 2019. 

På grund af manglende kandidater består Lokalrådet for 2019 herefter af kun 6 medlemmer; Asger, Line, 
Louise, Mads, Pernille & Søren. 
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Punkt 6. Valg af 2 suppleanter 

På grund af manglende kandidater vælges der ingen suppleanter. 

 

Punkt 7. Valg af revisor og revisor suppleanter 

Revisor Bill Lundstrøm genvælges som revisor. Der vælges ingen revisor suppleant. 

 

Punkt 8. Behandling af indkomne forslag 

Lokalrådet havde modtaget følgende indkomne foreslag på email fra Thomas Christian Juel Hansen. 

1) Genindførelse af Mårum Cup (Fodbold turnering) 
2) Motionsområde (ved Forsamlingshuset eller i Skoven) 
3) Tidsplan for bus & tog er ikke koordineret (evt. omlægning af pause så bus og tog kan blive 

tidsmæssigt koordineret) 

Idet Thomas Hansen ikke deltog på Borgermødet, er der efterfølgende aftalt kaffemøde, hvor de indkomne 
punkter vil blive uddybet og drøftet. 

Der er ikke indkommet yderligere forslag 

 

Punkt 8. Evt. 

Under punktet evt. blev følgende diskuteret: 

 Problemstillingen med øget tung trafik på Tinghusvej blev rejst. Der er øget trafik efter, at lastbiler 
ikke længere må køre igennem Kagerup. 
 

 Der er en del årlige arrangementer i Mårum/Kagerup drevet med stort initativ fra Kirken og 
Forsamlingshuset. Nogle af arrangementerne har stor lokal deltagelse, andre næsten ingen.  
 
Punktet resulterede i en drøftelse af, hvordan der skaffes lokale kræfter nok til, at drive 
arrangementer og hvordan prioriteringen af arrangementerne skal være. Mårum/Kagerup bør 
fokusere på arrangementer, der er specielle for området og måske ikke konkurrerer med f.eks 
Halloween arrangment, der også afholdes af skoler og idrætsforeninger mv. 
 

 På generalforsamlingen for Mårum Forsamlingshus lørdag den 23. februar 2019 kom det frem, at 
der er planer om, at undersøge mulighederne for, at bygge et helt nyt forsamlingshus i Mårum. Et 
spændende projekt med mange tanker om et helt nyt ”Aktivitetshus” for området og et projekt 
Lokalrådet ønsker aktivt at deltage i. 
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 Som idé-oplæg til dialogmødet med lokale politikere i Forsamlingshuset den 5 marts 2019, hvor 
Gribskov Byråd, har inviteret til fælles dialog om livet i Mårum/Kagerup og omegn, sluttede 
borgermådet med en brainstorming om; 
 

a) Hvad det gode er ved livet i Mårum/Kagerup 
b) Hvilke kvaliteter og aktiviteter har området, og 
c) i hvilken retning ønsker vi at udvikle område   

 

 

 

Mårum Sognestue 27. februar 2019 

 

 

Line Thatt Jensen    Anette Bisgaard 
linethatt@post.tele.dk    anette@bisgaard-as.dk 
 
Formand      Dirigent & referent 
 


