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Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening 

Dato og tid: 30. august 2022 kl. 19.30 – 22.00 
Sted: Skovkanten 
 
Deltagere fra bestyrelsen 
Kirsten Fries, Carl-Gustav Hardonk Nissen, Mikael Holm Conner og Birte Skov Larsen 
 
Fraværende 
Nina Larsen 
 
Gæst under punkt 2 
Roland Carlfeld 
 
Referent: Birte Skov Larsen 
 
Dagsorden og referat 

 
1. Referat fra sidste møde og sheltertilsyn den 5. juni 2022 

Referatet er godkendt og lagt op på hjemmesiden. 
 

2. Indsigtsbro ved Esrum Sø med deltagelse af Roland Carlfeld 
Mikael er tovholder på projektet, og vi havde inviteret Roland med til mødet, så han kunne dele 
den erfaring, han har, med etablering af shelteret ved Blå Port, som han i sin tid var tovholder 
på. Vi kom vidt omkring vores forskellige holdninger og erfaringer med naturoplevelser, og der 
er stort set enighed om, at en indsigtsbro ved shelteret ved Blå Port vil styrke mulighederne for 
gode naturoplevelser, både for Esrumborgere og for områdets gæster.  
Naturstyrelsen støtter projektet og har bidraget ifm. ansøgninger om Landzonetilladelse og 
dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3, som er i hus og sendt til hele bestyrelsen.  
Vi mangler svar fra Gribskov Kommune, om det er nødvendigt med byggetilladelse – svar 
forventes indenfor 2 uger. De andre kommuner omkring søen, Fredensborg og Hillerød kræver 
ikke ansøgning om byggetilladelse for opførelse af broer ved Esrum Sø, men Gribskov Kommune 
har tidligere krævet det – vi får se. Behandling af en byggetilladelse vil koste 2-4000 kr., og det 
vil Naturstyrelsen ikke betale for, så hvis det bliver aktuelt, må vi tage stilling til, om Esrum 
Borgerforening skal betale for det, men det ville være ærgerligt, hvis projektet strander på det. 
Ansvarsfordelingen for indsigtsbroen vil blive som for shelteret; Naturstyrelsen kommer til at eje 
broen, og Esrum Borgerforening får tilsynspligten, men det betyder ikke, at Borgerforeningen vil 
få ansvar for færdsel på broen, hvis fx nogen kommer til skade. Det bliver på eget ansvar. Det 
overordnede ansvar vil ligge hos Naturstyrelsens, som ejer af broen, så hvis Borgerforeningen fx 
opløses, må Naturstyrelsen finde en anden løsning. 
Naturstyrelsen skal i løbet af efteråret etablere andre broer ved Esrum Sø, hvor en båd med 
udstyr til at banke pæle i sættes i søen, så det vil være optimalt, hvis vi er klar med finansiering  
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og tilladelser forinden, da vi så kan spare de penge, båden koster. Hvis det lykkes, forventes 
prisen for broen at blive ca. 100.000 kr., og Naturstyrelsen vil bidrage med 40.000 kr.  
Det betyder, vi skal skaffe 60.000 kr., og Mikael vil i samarbejde med Roland søge fondsmidler, 
når det med byggetilladelsen er afklaret, og den evt. er i hus. 
Der findes 2 kommunale puljer for henholdsvis materialer og psykisk sundhed, som vi måske kan 
gøre brug af. Derudover Nordea Fonden og andre større fonde. 
 
Roland forlader mødet. 
 

3. Bordet rundt - om emner som ikke er på dagsordenen 
Carl-Gustav: Mostedag bliver ikke til noget i år – har ikke tid. 
Birte: Kommer ofte forbi shelteret, og det er næsten mere reglen end undtagelsen, at 
besøgende kører derned i bil. Har et par gange gjort synderne opmærksom på, det ikke er 
tilladt, men det er ikke rart at agere politibetjent. Mikael nævner, at han nogle gange har taget 
foto af nummerpladen, sendt det til politiet, som så kan sende ejeren en påtale eller bøde. 
 

4. Shelteret ved Blå Port – herunder tilsyn 2023 
Hidtil har Thea (tidligere formand) haft adgang til at booke shelteret for Esrum Borgerforening, 
som har mulighed for at booke i længere tid forud end andre.  Birte hører hende, om hun vil 
fortsætte med at booke for os. Da shelteret ofte er booket langt ud i fremtiden, skal vi allerede 
nu have booket første weekend i juni 2023, hvor vi vil udføre det årlige tilsyn. 
Vi diskuterede, om vi skal bruge vores forrang i bookingsystemet til fremover at booke for 
medlemmerne. Eftersom det er Esrum Borgerforeninger, som står for tilsynet og har sørget for 
finansieringen, vil det være rimeligt, hvis Borgerforeningen kan få mere glæde af det, og det er 
vanskeligt, fordi shelteret er så populært. Det tager vi op igen på næste møde. 
 

5. Duckrace og Halloween 
Carl-Gustav vil gerne stå for duck-race igen og foreslår 18/9, 1/10 eller 2/10 kl. 10-12.  
Vi bliver enige om 1/10, hvis Brian (vores webredaktør) igen vil hjælpe til med at fange ænderne 
i åen. Carl-Gustav hører Brian og vender tilbage med endelig dato (siden mødet har Brian 
bekræftet den 1/10).  
Der skal som sædvanligt være 3 heats med præmier til de 3 hurtigste; 9 præmier i alt, som Carl-
Gustav indkøber. Derudover sørger han for en quiz og mulighed for at lave sæbebobler. 
Kirsten sørger for kaffe, te, saft, frugt og kager, og vil gerne have hjælp af os andre til at bære op 
og ned af trappen. 
Mikael hjælper til og sørger for at tage billeder. 
Birte hjælper til, hvis hun er hjemme den weekend – ved det ikke endnu. 
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Det har tidligere været Thea, som stod for Halloween i samarbejde med Esrum Kloster. Ingen af 
os brænder for det, så vi vil ikke tage initiativ til det i år. Vi taler om, at Klosteret kunne række 
ud til os, hvis de er interesserede. 
 

6. Petanquebane 
Vi vil gerne bruge 2-3 timer på at gøre petanquebanen på hjørnet anvendelig ved at fjerne 
ukrudt og rive. Vi aftalte at mødes på hjørnet og gøre det den 29/10 kl. 10, men det kan ændres 
til 30/10 kl. 12, hvis noget kommer i vejen. Vi tager lidt forskellige redskaber med, og Carl-
Gustav tager bil og evt. trailer med, så vi kan køre affald væk. 
Vi er enige om, hjørnet ser fint ud med den lidt vilde bevoksning. Kirsten har frø fra vilde 
blomster, som hun og Birte spreder på hjørnet mandag den 5/9 kl. 17. 
 

7. Orienteringsmail fra Gribskov Kommune 
Gribskov Kommune har inviteret til Frivilligdag den 7/10 på Græsted Torv, hvor bl.a. 
Frivilligprisen uddeles. Umiddelbart er der ingen interesse for at deltage. 
 

8. Eventuelt 
8.1. Lokalforeningsrådet har udsat mødet den 1/9 på ubestemt tid, men interessen er runder 
alle omstændigheder ikke så stor pt. 
8.2. Vi har i år betalt 1068 kr. for webmail hos One, og sidste år var det kun 228 kr., så det er en 
stor prisstigning. Derudover var regningen ved en fejl sendt til Brian i første omgang. Siden har 
Brian forhandlet prisen ned, men det er ikke helt tydeligt for os, hvad vi fremover skal betale for 
at have e-mail og hjemmeside – det er vist 2 forskellige gebyrer, så Birte følger op med Brian.  
8.3. Mikael og Carl-Gustav vil henvende sig til Gribskov Kommune om trafiksikkerheden for 
fodgængere i Esrum; herunder fodgængerovergange og fortov fra Kroengen til Klubhuset.   
8.4. Gribskov Kommune har nu erstattet de ødelagte grønne pæle på Tingbakken med hvide 
pæle, så der nu er 2 farver – det ser ikke godt ud, men vi foretrækker, de alle er grønne. Birte 
tipper kommunen om det. 
 

9. Næste møde 
Dette punkt nåede vi ikke, men Birte indkalder i slut oktober/start november. 


