
 
Esrum Borgerforening 

Skovkanten / Medborgerhuset 
Esrum Hovedgade 21B, 1. sal 

3230 Græsted 

 

Bestyrelsesmøde den 24. november kl. 19 i Skovkanten 
 
Deltagere: Janne Aarre, Kirsten Fries, Elin Kirkegaard, Anne Marie Karlsson. Karsten Milton 
Fraværende: Lene Gad 
Dirigent og referent: Janne Aarre 
 
Dagsorden 
 

1. Konstituering efter Martins afgang i oktober 2015 (alle) 
2. Medborgerhusets fremtid (alle) 
3. Gribskov emner: trafiksikkerhed, børnehavernes fremtid (Karsten) 
4. Referat fra mødet på EKM den 29.9 (Anne-Marie/Janne) 
5. Det årlige dialogmøde (Anne Marie) 
6. Den kollektive trafik (Anne Marie) 
7. Mails fra Lokalforeningsrådets google-mail gruppe (Karsten) 
8. Arrangementer i november (alle) 
9. Dansk/syrisk kulturudveksling (økonomi via ansøgning) (Janne/alle) 
10. Lån/leje af lokaler til andre - mindre virksomheder og firmaer. (Kirsten/alle) 
11.Næste bestyrelsesmøde (alle) 
12.Evt. 

 
ad. 1 
Konstituering efter Martins afgang i oktober 2015 (alle) 
Bestyrelsen konstituerede sig således: Karsten Milton (formand), Anne Marie Karlsson 
(næstformand), Kirsten Fries (kasserer), Janne Aarre (sekretær, web og FB. adm.), Elin 
Kirkegaard (medlem), Lene Gad (suppleant). 
Dermed mangler vi en suppleant til bestyrelsen. Vi må vente til næste generalforsamling med 
at få en mere i bestyrelsen. Vi besluttede at vi vil forsøge via medierne at få flere til at tage 
del i bestyrelsesarbejdet.  
 
ad. 2 
Medborgerhusets fremtid (alle) 
Vi håber at kunne beholde vores gode lokaler i Skovkanten, også hvis der skulle ske 
sammenlægning af børnehaverne i området. Vi kan ikke undvære lokalerne til møder og andre 
aktiviteter. 
Vi har ikke hørt noget fra Gribskov Kommune om det endnu, men vi holder øje med 
udviklingen. 
 
ad. 3 
Gribskov emner: trafiksikkerhed, børnehavernes fremtid (Karsten) 
 
Trafiksikkerhed: 
Esrum Borgerforening skrev for flere måneder siden til Gribskov Kommune og anmodede om 
etablering af en cykelsti på skolevejen til Tingbakken idet vejen ikke overholder kravene til 
oversigtsforhold jf. gældende lovgivning. Vejen skaber utryghed og farlige situationer for alle 
der færdes der.  
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Gribskov kommune afviste anmodningen og bad Naturstyrelsen om at beskære bevoksningen i 
svinget. Kort derefter blev skoven beskåret ud mod vejen. Dette tilvejebragte dog ikke de 
nødvendige oversigtsforhold. 
 
Er du interesseret i at vide mere om emnet du kontakte Karsten. 
 
Børnehavernes fremtid: 
Referat fra møde med Sisse Krøll Willemoes (Børneudvalget, Formand 
Kultur- og Idrætsudvalget Gribskov Kommune) Esrum Borgerforening indkaldte formanden til 
møde om budget-teksten for 2016 hvoraf det fremgik at institutionerne i Esrum og 
Esbønderup skulle sammenlægges. Tilstede var medlemmer fra bestyrelserne i Skovkanten og 
Esbønderup Børnehus. 
Der blev fra alle sider argumenteret imod sammenlægningen. På et efterfølgende møde i 
børneudvalget i Gribskov Kommune blev det besluttet at udskyde beslutningen om 
sammenlægningen. 
 
ad 4 
Referat fra mødet på EKM den 29.9 (Anne-Marie/Janne) 
Mødedeltagerne var: Arne Rønnest (dir. EKM), Martin, Janne og Anne Marie. 
Arne startede møde med at fortælle at det har været en god sommer på Esrum Kloster og 
Møllegård (EKM). Der har været dobbelt så mange besøgende som i 2014 og med 46 elever og 
10 faglærere er der nok at se til. 
 
Arne talte om EKM’s udviklingsprojekter: 
Middelalder-naturlegepladsen (åbning ca. 1. maj 2016), klosterformidling på hele matriklen, 
klostergården indrettes/adskilles med mobile enheder (fået Lokal Aktions Gruppe midler til 
dette), fornyelse af klosterformidlingen (lyd/lys/sanser ude i området), Klosterfabrikken 
(socialt arbejdstilbud hvor der skal produceres fødevareprodukter som kommer fra lokale 
producenter). Der er desuden planer om at lave en slags formidlingscenter for 
Pilgrimsvandringer i den gamle møllebygning. 
Nationalparken står stadig meget højt på EKM’s ønskeseddel, da de håber at portalen til 
parken kommer til at ligge på klosteret. 
 
Esrum Borgerforening (EB) ønskede bedre kommunikation vedr. åbningstider for spisning og 
en genindførelse af det traditionelle folkekøkken (lavere priser). EB fortalte om vores 
arrangementer og om vores aktivitetsniveau. 
 
ad 5 
Det årlige dialogmøde (Anne Marie) 
Der var årligt Dialogmøde den 17.11 for medlemmer i Dialogforum for Lokalsamfund, 
Lokalforeningsrådets kontaktudvalg og med Gribskov Kommune (GK). 
Anne Marie deltog på EB’s vegne. 
  
Tema: 
Flygtninge i lokalsamfund - hvad gør kommunen, hvad kan lokalsamfundene selv gøre. 
Flygtningesituationen er aktuel og mange efterspørger svar på hvordan situationen håndteres i 
kommunen og hvilke muligheder de enkelte lokalsamfund har for selv at gøre en indsats.  
Dialogmødet er tænkt som dialog mellem kommunen og lokalsamfundene og 
lokalsamfundene. 
Der var en livlig dialog mellem GK og deltagerne fra de forskellige foreninger. 
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ad 6 
Den kollektive trafik (Anne Marie) 
Der var møde i september om den kollektive trafik. Anne Marie deltog. Der er dannet en 
gruppe via Esrum Borgerforening bestående af Kirsten Fries, Anne Marie Karlsson og  
 
Karin Nielsson. Gruppen arbejder for at forbedre den kollektive trafik til og fra Esrum. Der er 
især lagt vægt på at det ikke er så let længere at komme til sygehuset i Hillerød og at der er 
for få busser i ydertidspunkterne. 
Gruppen arbejder videre med sagen, men hvis du læser dette og er interesseret i at hjælpe 
med emnet er du mere end velkommen til at henvende dig til Kirsten eller Anne Marie på mail 
http://esrumborger.dk/bestyrelsen/ 
 
ad 7 
Mails fra Lokalforeningsrådets google-mail gruppe (Karsten) 
Karsten ville vide om alle modtager mail via Lokalforeningsrådets google-mail gruppe. Og det 
gør alle de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
 
ad 8 
Arrangementer i november (alle) 
Vi har Juletræstænding og Ørredstrygning arrangementet den 29. november. 
 
Detaljeret planlægning: 
 
Karsten holder juletalen i egenskab af at være den nye formand. 
Janne henter kakao og småkager hos REMA (sponseret!) 
Kirsten, Elin og Janne varmer kakao i medborgerhuset. 
Karsten medbringer et bord som kopper og termokander kan stå på. 
Karsten henter juletræ hos Stephen Nordgaard Christensen fra ”Salsvang” (sponseret!) sammen med 
Claus og Svend Erik Lorentzen i dagene op til arrangementet. 
 
ad 9 
Dansk/syrisk kulturudveksling (økonomi via ansøgning) (Janne/alle) 
Janne har ansøgt Det Grønne Hus om midler til endnu et arrangement med fælles spisning og 
hygge i løbet af foråret 2016. 
Vi har modtaget de ansøgte 5.500 kr. og glæder os til at kunne arrangere endnu en hyggelig 
spiseaften med vores syriske medborgere i Esrum. 
 
ad 10 
Lån/leje af lokaler til andre - mindre virksomheder og firmaer. (Kirsten/alle) 
Der kommer i øjeblikket en del henvendelser fra mindre virksomheder om mulighederne for at 
annoncere via hjemmesiden. Ligeledes om EB kan afholde arrangementer med forskellige 
emner.  
Bestyrelsen blev enig om at henvise annonceringen til Facebook gruppen. Husk at der er altid 
mulighed for at man kan leje lokalerne i Skovkanten til møder eller anden form for aktivitet. 
  
Man kan benytte formularen på hjemmesiden til forespørgsel på lokaleleje. 
 
ad 11 
Næste bestyrelsesmøde (alle) 
12. januar 2015 kl. 19.00 i Medborgerhuset. 
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ad 12 
Evt. 
Busskure/læskure i Esrum (Karsten) 
Esrum Borgerforening anmodede i foråret 2015 Gribskov Kommune (GK) om opførelse af nye 
læskure (busskure) på Esrum Hovedgade. Baggrunden var at læskurene var nedslidte og 
ødelagte.  
GK afviste at opsætte nye skure. GK har i løbet af året pletvis overmalet den graffiti der var 
lavet og for nylig har GK repareret den træplade der var i et af skurene. 
Esrum Borgerforening har, efter afslaget på nye skure, tilbudt at male skurene og har ansøgt 
kommunen om midler til dette. Det er GK gået med til. 
Der er nu leveret materialer og det forventes at skurene kan blive malet til foråret. Ærgerligt 
nok er der i skrivende stund endnu et fag med trådnet der er revet af. Vi håber at vi kan blive 
fri for graffiti når der bliver smurt ny maling på. 
 
Esrums historie (Janne / Elin) 
Første møde i “historie-gruppen” er afholdt den 26. oktober 2015. 
 
Gruppen består af Elin, Janne og Birgit Farre. Birgit have de gamle postkort fra Esrum med på 
et USB stik. Janne har dem nu i PC'en. Vi læner os lidt op af hæfterne Esrum gennem 
generationer / Lokalhistorisk arkiv for Græsted og omegn, som er skrevet af Grethe 
Steinmann, Esbønderup Skovhuse i 2009 (nogle fakta i hæfterne er dog ikke helt faktuelle). 
 
Det der ligger os mest på sinde er at formidle Esrums historie for nye og gamle esrumborgere. 
Og det kan gøres via foto (Esrum FØR og NU), Arrangementer med Esrums historie, udstilling i 
Medborgerhuset etc. 
Hvis vi skal bruge midler til at gennemføre nogle af emnerne vil vi evt. søge om midler fra 
Landsbypuljen og/eller Det Grønne Hus. 
Vi vil desuden inddrage andre borgere i byen eks. Tom Hansen, Hanne Olsen, Karin Nielsson 
og Lisbeth Bjerager. Er du interesseret så skriv en mail til os. 
 
Kommunikation vedr. Naturlegepladsen (Janne) 
Det aftales at Janne skriver til Arne Rønnest (dir. Esrum Kloster & Møllegård) om hvordan vi 
kan formidle Naturlegeplads projektet til borgerne i byen. 
Arne vil meget gerne have at vi (EB og byens borgere) deltager i processen, men det kræver 
at vi følger udviklingen. Derfor kontaktes Arne snarest. 
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