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Referat fra bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening  

Torsdag den 16. april 2020 kl. ca. 19.30 – 21.00 

Sted: På Kanten (messenger), referent: Thea Marie Andersen 

 

Deltagere: Kirsten Friis, Bo Gottlieb, Thea Marie Andersen, Mikael Conner, Carl-Gustav Nissen, 

Birte Skov Larsen, Brian Ekman-Gregersen  

 

 

1. Valg af referent 
Thea Marie Andersen 
 

2. Esrom gårds Jord jordtip 
Tirsdag d. 14/4-2020 har Byrådet diskuteret en genoptagelse ansøgning om nyt projektområde til 
jordopfyld på Esrom gård. 
I sin helhed går projektet ud på påfyldning af ren jord på et nyt område øst for det eksisterende område. 
Herunder opfyldning af en af de mindre søer. Til gengæld etableres en rørskov og en større sø, i den 
østlige del af projektområde op mod det nuværende moseområde og grænsen til Helsingør kommune. 
Byrådet har foreløbigt valgt at gennemfører en undersøgelse af området for landskabsmæssig- og 
naturværdi samt miljømæssige konsekvenser. Først efter denne undersøgelse vil byrådet beslutte om der 
kan gives tilladelse til projektet. 
 
Bestyrelsens største bekymring går på risiko for nedsivning af giftstoffer til grundvandet, men er også 
bekymret for natur og landskabet.  
EB henvender sig kommunen med nedenstående bekymringspunkter 

1. Tidsfrist for projekt (begrænset periode, evt. med mulighed for forlængelse) 
2. Der skal foretages uanmeldte kontrolbesøg, inkl. prøve af jord -fx 5 om året. Nogen kontroller 

kan evt. foregå som egenkontrol lidt som vi kender det fra levnedsmiddelkontrol. 
3. Krav om tidspunkter for hvornår arbejdet kan foregå 
4. Krav til renholdelse af Frederiksværkvej, idet vi er bekymret for de trafikmæssige forhold. 

 
Bestyrelsen er orienteret om, at Liselotte Mehlsen m.fl. har klaget til Miljø og fødevareklagenævnet vedr. 
aftalens indgåelse og indhold, men har netop fået afslag. 
 

3. Status på hjørnet 
Status: Birte har haft kontakt til Lotte Toftgaard fra Umage. De har tilbudt at bistå med design af hele 
pladsen og projektplanlægning. Birte undersøger hvad hendes tilbud indeholder, og vender tilbage til 
med de økonomiske rammer til godkendelse af bestyrelsen 
Mikael og Birte taler sammen om hvilke muligheder der er for det videre forløb.  
 

4. Telefonmasten på Villingerødvej. 
Der er planer om  
Vi oplever at der er meget dår. Omvendt er der ingen der rigtigt ønsker en beskæmmende mobilmast 
som nabo. Desuden er der borgere der har valgt at bosætte sig i Esrum, netop på grund af den lave 
stråling fra mobilsignalet. 
Vi ved at Esrum vandværk har tilbudt at få opsat en sendeboks på vandværkets gavl. 
Bestyrelsen vælger vi at følge arbejdets i Lokalforeningsrådet vedr. en overordnet masteplan for Gribskov 
kommune 
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5. evt. 
1. Shelter 

1. Det er ikke sikkert Skoven fremover vil have ressourcer til at leverer brænde til 
shelter. Muligvis ville kilden være interesseret i dette -Spørg Naturstyrelsen om det 
er interessant. 

2. Der kommer ny rist op, men det kan have lange udsigter 
3. Thea har fået fornyet min kørsel tilladelse, til brug ved vedligeholdelse af shelter. 
4. Shelteret kan fejre 1 års fødselsdag d. 1. juni. Der skal laves en lille Virtuel 

facebookfejring. Rigtig fejring udskydes til det igen er tilladt at samle flere 
mennesker. 

5. Shelter er reserveret til den årlig gennemgang fra fredag d. 5. juni kl. 16 til søndag d. 
7. juni kl. 16:00.  
Idet vi nok ikke regner med at bruge mere end et par timer, vil shelteret bliver åbnet 

op for alle i Esrum (Til deling�) 
Vi kan lave en lille virtuel Facebook fejring, og udmelde en officiel fejring når DK 
åbnes op igen 

2. Planlagt bestyrelsesmøde d. 27. april udskydes til lørdag d. 6. juni kl. 10:00 til Brunch og 
afholdes i shelteret, forud for den årlige vedligeholdelse af Shelteret. 

 

 


