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Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening 

Dato og tid: 3. november 2022 kl. 19.30 – 21.00 
Sted: Skovkanten 
 
Deltagere fra bestyrelsen 
Kirsten Fries, Carl-Gustav Hardonk Nissen og Birte Skov Larsen 
 
Fraværende med afbud 
Mikael Holm Conner 
 
Referent: Birte Skov Larsen 
 
Dagsorden og referat 

 
1. Referat fra sidste møde 30. august 2022 

Referatet er godkendt og lagt op på hjemmesiden. 
 

2. Bordet rundt - om emner som ikke er på dagsordenen  
Nina har meldt sig ud af bestyrelsen, men har heldigvis sagt hun fortsat gerne vil hjælpe til ved 
arrangementer, og det er vi meget taknemlige for. 
 

3. Juletræstænding 
Mikael har meldt ud, at han ikke hjælper med lysene på juletræet i år, og da vi ikke har andre til 
at stå på en høj stige og arrangere lys på det traditionelle store juletræ ved Friskolen, har Kirsten 
hørt børnehuset Skovkanten, om de ville være interesserede i et fælles arrangement ved 
Skovkanten med et mindre juletræ i stedet for. Et lille træ vil ikke kræve, at nogen skal stå på en 
høj stige, men Skovkanten har ikke meldt tilbage, og vi er generelt kørt lidt trætte i 
arrangementer, så vi blev enige om at droppe juletræstændingen i år og afvente, om ikke der 
skulle melde sig nogle frivillige til at hjælpe med det i 2023.  
 

4. Shelteret ved Blå Port – herunder tilsyn 2023  
Birte følger op med Thea vedr. booking af shelter til det årlige tilsyn. Brugen af det fik vi ikke talt 
om, så det vil blive diskuteret senere. 
 

5. Indsigtsbro 
Skriftlig besked fra Mikael:  
Vedr. byggetilladelse er der ikke kommet svar på Naturstyrelsens henvendelse til Gribskov 
kommune om nødvendighed af byggetilladelse, så det tyder på, vi skal bruge byggetilladelse. 
Roland og jeg har aftalt at tale sammen indenfor nærmeste fremtid om projekt Indsigtens videre 
fremfærd. Naturstyrelsen er startet med brorenoveringerne. 
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6. Duck-race den 1. oktober 2022 

Det var som de andre år en dejlig dag med glade mennesker, og flot styret af Carl-Gustav med 
hjælp fra Kirsten, som sørgede for forplejningen. Fint fremmøde med omtrent 40 mennesker 
(tror vi, for ikke alle ca. 50 ænder var i brug), heraf 2 ukrainske familier – det var vi meget glade 
for. Tak til Brian og Bo for at fange ænder, til Nina for at donere nettet og til Mikael for at lægge 
flotte billeder og videoer på vores Facebook gruppe. 
 

7. Petanquebane arbejdsdag den 29. oktober kl. 10-13 
Der var lavet en begivenhed om det på Facebook, men ingen udenfor bestyrelsen havde meldt 
sig til. Kirsten og Birte mødte op med forskellige redskaber, og henholdsvis kage og kaffe. Nina 
dukkede også op med lækker blommebrændevin, og senere en ung mor, Line med 3 børn og en 
kammerat, så det blev rigtig hyggelig, og vi takker for hjælpen. Vi gik i gang med at luge, men 
kunne fornemme, at det ikke ville kunne gøres færdigt på den afsatte tid med håndkræft, så 
Kirsten kontaktede Verner, og aftalte, at han ville komme med sin rysteskovl og gøre noget ved 
banen fredag den 4. november mod betaling for diesel, og det var vi lettede over - så tak til 
Verner. Vi rev blade og grene væk fra banen, og når Verner har været der, ser vi på om der evt. 
skal køres noget materiale væk. 
 
Hvis Esrums borgere er interesserede i at spille Petanque, skal banen måske tilføres noget fint 
grus/sand ovenpå det, der allerede er der, og den skal holdes fri for planter, blade og grene. Vi 
undersøger interessen til foråret, og hvis ikke nogen melder sig, sår vi banen til med vilde 
blomster. 
 

8. Trafiksikkerhed i Esrum 
Intet nyt – Mikael og Carl-Gustav mangler at mødes om det. 
 

9. Tingbakkeskolen - trussel om lukning 
Med baggrund i usikkerhed om Tingbakkeskolens fremtid, har Birte har fået en henvendelse fra 
formanden for Gribskolens skolebestyrelse, som opfordrer til at lokale foreninger mødes uden 
om kommunen for at drøfte visioner for vores område. 
Vi er enige om at lukning af Tingbakkeskolen ville være et stort tab for Esrum, og hver gang 
kommunen rasler med sablerne, taler vi om det, men ingen i bestyrelsen har ressourcer til at gå 
ind i en dialog med andre foreninger om det specifikke emne. Birte informere formanden for 
skolebestyrelsen om dette. 
 

10. Jorddeponi på Esrumgård 
Der har været kommunikation (e-mail og tlf.) med et par esrumborgere, som er utilfredse med 
jorddeponi på Esrumgård. Esrum Borgerforening vil ikke gå ind i sagen, da vi synes den er for 
politisk, men det var aftalt, at de pågældende borgere skulle fremlægge deres synspunkter for 
bestyrelsen på dette møde, men i mellemtiden har de trukket sig. 
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11. Eventuelt 
Vi mangler generelt hænder til at hjælpe med arrangementer og til at repræsentere Esrum 
Borgerforening i forskellige sammenhænge. Det drejer sig om fx Skraldedag, Skt. Hans aften, 
Halloween, Duck-race, Juletræstænding, generelt bestyrelsesarbejde, samarbejde med andre 
foreninger og forskellige projekter. Det vil vi forsøge at adressere i 2023. 
 

12. Næste møde 
Næste møde skal være i januar, undtagen den 24. januar, hvor Kirsten er optaget, og tirsdage 
før kl. ca. 19.40, hvor Carl-Gustav er optaget. På det møde vil vi bl.a. diskutere fremtiden for 
Esrum Borgerforening. 


