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Esrum Hovedgade 21B, 1. sal 
Esrum, 3230 Græsted 

esrumborger.dk 

Dagsorden bestyrelsesmøde 8. september 2015 kl. 19-21.30 
 

Deltagere: Elin, Karsten, Janne, Martin, Anne Marie, Kirsten 

Fraværende: Lene 

Referent: Janne 

1. Nyhedsbrev via hjemmesiden, hvor ofte og hvordan? (Janne) 

2. Kommunikationskanaler (Anne Marie) 

3. Evaluering og økonomi i Dansk/Syrisk kulturudveksling (Kirsten og alle) 

4. Næste arrangement i september er med Tom, Æblehaven i Esrum (Janne) 

5. Ansøgning til Det Grønne Hus i november, hvilket emne? (Janne, Elin) 

6. Evt. 

*** 

1. Nyhedsbrev via hjemmesiden, hvor ofte og hvordan? (Janne) 

Debat om hvor ofte der skal sendes nyhedsmail ud til medlemmer og følgere. Skal det 
foregå via hjemmesiden, som et genereret nyhedsbrev eller skal vi fortsætte med at 

maile til medlemmerne når vi har nyt? Blandede ønsker og vi beslutter at Janne tager 
kontakt til Linda fra Visue for at høre mere om den genererede fra hjemmesiden. Alle 
var enige om at vi ikke skal ”spamme” vores medlemmer og følgere med mails. 

Janne kontakter Linda. 

2. Kommunikationskanaler (Anne Marie) 
Hvem gør hvad if. Facebook – var Anne Maries spørgsmål. 

Som det er i dag er Janne og Martin administratorer på Facebook og kan tilføje og 
byde velkommen til nye FB medlemmer. Det fungerer fint i dag. 

Hvis der er behov for at lave opslag på Facebook kan alle i bestyrelsen gøre det. Det 
blev aktuelt i sommer da der var behov for at gøre reklame (igen) på et af vores 
arrangementer. Som hovedregel lægger Janne arrangementer på, fordi det bliver 

gjort samtidig med hjemmesiden. Ellers er der ”frit slag” for alle, naturligvis. 

Hvis bestyrelsen har foto fra arrangementer der skal lægges på hjemmesiden og/eller 
FB (af Janne) kan de afleveres vedhæftet en mail eller på et USB stik (i Jannes 
postkasse). 

3. Evaluering og økonomi i Dansk/Syrisk kulturudveksling (Kirsten og alle) 

Efter en kort introduktion til aftenen (Janne) var der serveret i klubhus-lokalerne. Vi 
fik ovenikøbet talen oversat til arabisk – sådan! 
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Super dejligt arrangement med en masse glade (og sultne) deltagere. Jesper fra 

Hanno’s BBQ stod for dejlig grillmad, salater og andet lækkert tilbehør. Og så var der 
medlemmer der havde lavet kager og kartoffelsalat. Flot! 

Alle nød det flotte sommervejr og der blev spillet fodbold og hygget med syrisk musik 
og en masse snak. 
Vores kasserer Kirsten har gjort regnskabet op og vi havde udgifter for ca. 5.500 kr. 

og det betød at vi skulle tage lidt over 900 kr. i EB kassen. Det var da MEGET ok. 

4. Næste arrangement i september er med Tom, Æblehaven i Esrum (Janne) 

Janne har talt med Tom om arrangementet og vi har vurderet at det bliver den 4. 

oktober – kl. 14.00. 

Janne lægger arrangementet på FB og på esrumborger.dk 

Vi har vurderet at det bliver et arr. for både medlemmer af EB og Facebook-

medlemmer. Hvis der skulle blive rigtig mange der deltager kører vi to seancer. Vi 
håber at kunne følge op på Æblehaven i Esrum i det tidlige forår 2016 – med Podning 
af Æbletræer (ved Tom Hansen). 

5. Ansøgning til Det Grønne Hus i november? (Janne, Elin) 

Forslag fra Janne:  
Efter det vellykkede arrangement med grillaften for vores syriske venner i Esrum 

foreslog Janne at sende en ny ansøgning om hjælp til økonomien ved et nyt 
arrangement. Vi kunne tænke os at det nu (igen) blev den syriske madkultur der kom 

på dagsordenen. Janne vil skrive en ny ansøgning til Det Grønne Hus inden fristen 
udløber. Der kan søges inden november 2015. 
Esrum Borgerforening vil støtte og hjælpe med arrangementet som vi håber igen kan 

foregå i EIF klubhuslokalerne. Det vil sandsynligvis blive et vinterarrangement. 
Bestyrelsen bakkede op omkring forslaget. 

Forslag fra Elin: 
Det Grønne Hus kunne evt. ansøges om en pose penge til at Esrum Borgerforening 

kan arbejde med et projekt om ”Esrums historie”; fx til udvikling af små filmklip til 
hjemmesiden, hvor bl.a. ”de ældste” fra byen og omegn fortæller om en svunden tid i 

Esrum.  
Der nedsættes en gruppe bestående af Birgit Farre, Elin Kirkegaard, Janne Aarre m.fl. 
som i første omgang skal lave en projektbeskrivelse og tillige hverve lokale 

medlemmer og Esrum boere til projektet.  
Kirsten foreslog at man kontaktede den forfatter (bor vist i Esbønderup) der skrev 2 

bøger om husene i Esrum. Kirsten finder hendes navn og kontakter gruppen. 
Bestyrelsen bakkede op omkring forslaget. 

6. Evt. 

Yoga i Esrum: Iben Segefjord (lokal yoga og mindfulness-instruktør) har fået lov til at 

benytte EB lokalerne til yoga. Undervisningen vil være på torsdage kl. 17.30-19. Læs 
mere på undervisning og prøvetime på esrumborger.dk eller Facebook. 
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Store strygedag med Esrum Ålaug: Vi kontakter Esrum Ålaug for at finde ud af 

hvordan vi kan samarbejde med dem den 29. november når de holder den årlige 
ørredstrygning (ved Esrum Å/Esrum Vandmølle). EB har tilbudt at stå for varm kakao 

og lidt hjemmebag til de fremmødte. Janne er i kontakt med dem og melder snarligt 
tilbage til EB. 

Juletræstænding i Esrum: Kirsten spørger Claus og Lars Blok om de igen i år vil 
deltage i julearrangementet. Vi har ikke lavet aftaler med Esrum Kloster og Møllegård 

om juletræstænding i år, da de holder deres julemarked den 5.-6. december og ikke, 
som os den 29. november. Karsten vil gerne deltage og hjælpe med juletræet 
sammen med Claus og Lars. 

WordPress undervisning for bestyrelsen: Linda fra Visue, som har designet vores 

hjemmeside, står for undervisning af bestyrelsesmedlemmerne i EB. Der vil blive 
undervisning i hvordan man lægger Nyheder etc. op på hjemmesiden.  Den foreløbige 
dato er den 21. november kl. 14. 

Grenaffald ved skur (der hvor vores flag etc. er): Efter henvendelse fra en beboer i 
Esrum vil Kirsten og Janne skrive til Gribskov Kommune om den bunke grenaffald der 

ligger. En beboer har talt med nogen medarbejdere der læssede haveaffald af lige ved 
siden af skuret. Tidligere på året var EB rundt med besked til de omkringboende 

borgere for at fortælle at det ikke var OK at lægge haveaffald dernede. 
Men denne gang er det kommunens egne medarbejdere. Vi håber på positiv respons 

fra kommunen. 

 

Næste EB-bestyrelsesmøde: FORSLAG 17. november kl. 19 
Meld gerne tilbage om I kan denne dag (altså kun bestyrelsen ) 
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