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Esrum Borgerforening  
Esrum Hovedgade 21B, 1. sal  

Esrum, 3230 Græsted  

  
  

 

Referat af Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforeningen d. 6. juni 2020 

Tilsted: Brian, Kirsten, Mikael, Bo, Thea og Carl Gustav 

1. Valg af referent 

Thea Marie Andersen 

2. Bordet rundt 

a. Busruter: Esrum borgerforening indgav skrivelse til Region rådets medlemmer med protest 

mod nedlæggelse af busruter. 

Protesten blev bakken op af Lokalforeningsrådets medlemmer, Tikøb lokalråd, Esrum 

Kloster og møllegård samt Kilden 

Regionsrådets politikere tog positivt mod vores henvendelsen og den endte med en at 

busrute blev bevaret, dog med reduceret drift. 

Nedlæggelse_Busruter.pdf 

b. Henvendelse til kommunen vedr. Udvidelse projektområde på Esrom gård. 

Borgerforeningen har udarbejdet skrivelse omkring vores bekymringer mht. udvidelse af 

jorddeponi på Esrum Gård. 

Skrivelsen kan læses har: Esrom_Gård_Jorddeponi.pdf 

Der er kommet følgende præcisering til Esrum Borgerforenings referat fra møde d. 16/4-

2020: 

 
”-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.- 

 
kære Thea og Andreas 

Tak for referatet - jeg har noget til forståelsen:  
Vi kan selvsagt ikke klaget over noget, der ikke er besluttet. 

Vi - 53 borgere- klagede for år tilbage over det nuværende Jorddeponi på Esrumgård, 

klagen er netop afvist af Fødevare- og Miljøklagenævnet, med mindre der kommer nye 

oplysninger i sagen.  

Derudover var vi 9 borgere, der skrev til Byrådet inden beslutningen om, at der skulle sættes 

undersøgelser i gang vedrørende et nyt Jorddeponi på Esrumgård. Dette brev har været lagt 

ud på borgerforeningens hjemmeside. Vi er selvsagt imod affaldsjord lagt ud til dyrkning og 

de ændringer, det medfører for natur, samt de risici det kan betyde for kommende 

generationers drikkevand osv. 

Venligst Liselotte, Klostergade 3” 

 

Vi vil fortsat følge sagen, og afventer resultatet af den igangværende undersøgelse iværksat 

af Gribskov Kommune.  

c. Kommunikation på Facebook: 

Esrum Borgerforenings Facebook gruppe er for alle byens borgere, uanset holdninger og 

overbevisninger.  

Vi henstiller til god takt og tone samt en vis etik. 

http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2020/06/Nedlæggelse_Busruter.pdf
http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2020/06/Esrom_Gård_Jorddeponi.pdf
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Gruppens administratorer forbeholder sig dog ret til at bede om at begrænse meget 

omfattende kommunikation. Alternativt kan man oprette selvstændige gruppe, og 

informere om denne gruppe i en tråd i Borgerforeningens gruppe. 

d. Telemasten: 

Vi har d. 30/4-2020 modtaget henvendelse fra Gribskov Kommune vedr. høringsrunde 

omkring kommende mast på Villingerødvej. 

Ved henvendelser vedr. høringer, skal vi fremadrettet være bedre til at sende information 

ud til byens borgere fx gennem Facebook gruppen. 

e. Esrum Borgerforening, byrådet og kommunens administration har modtaget en 

henvendelse fra en gruppe borgere i Esrum. PolitikogBorgerforening.pdf 

Der er lang tradition for at lokale foreninger høres i politiske spørgsmål. Esrum 

Borgerforening er ikke afhængig af parti politik, men forholder sig til de politiske spørgsmål 

der vedrører Esrum.  

Esrum Borgerforening er en forening, der støtter op om medlemmers initiativer. 

3. Konstituering af bestyrelse  

Pga. personlige hensyn har Formanden valgt at trække sig. Birte Skov Larsen indtræder i stedet som 

formand frem til næste generalforsamling. Thea Marie Andersen fortsætter i bestyrelsen og vil i 

starten hjælpe Birte på plads. 

4. Udarbejdelse af årshjul 

Inden næste bestyrelsesmøde skal alle have beskrevet de aktiviteter de er ansvarlige for. Disse 

beskrivelser vil blive samlet i et årshjul, der kan dokumentere de arbejdsgange, der ligger for hver 

enkelt aktivitet. 

5. Generalforsamling 

Idet det nu igen ser ud til at blive forsvarligt og tilladt for større forsamlinger at mødes, kan 

generalforsamlingen afholdes. Birte og Thea går sammen om formaliteter. 

Generalforsamlingen afholdes efter august. 

6. Næste bestyrelsesmøde øde bliver 14 dage før generalforsamlingen. 

7. Evt.  

a. Kommende arrangementer: 

i. Skt. Hans aflyses i år, pga. Corona krisen 

ii. Skraldedag udskydes til september 

iii. Duck race afholdes d. 4. juli med op til 50 personer. Pga. det begrænsede antal 

deltagere, må man forvente at skulle tilmelde sig, for at sikre, der er ledige pladser. 

Carl Gustav er ansvarlig for aktiviteten, og Kirsten hjælper. 

b. Birte og Kirsten fortsætter deres arbejder videre med forskønnelse af hjørnet. 

 

http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2020/06/PolitikogBorgerforening.pdf

