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Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening 

Dato og tid: Søndag den 19. marts 2023 kl. 19.00 – 20.15 
Sted: Skovkanten 
 
Deltagere 
Kirsten Fries, Carl-Gustav Hardonk Nissen, Mikael Holm Conner og Birte Skov Larsen 
 
Fraværende med afbud 
Ingen afbud. 
 
Referent: Birte Skov Larsen 
 
Dagsorden 

 
1. Referat fra sidste møde den 17. januar 2023 

Referatet er godkendt og lagt op på hjemmesiden. 
 

2. Ordinær Generalforsamling 28. marts 2023 kl. 19 i Skovkanten 
Oprettet af Brian som begivenhed på Facebook med mulighed for tilmelding og på 
hjemmesiden. Der er dags dato 7 personer, som har tilmeldt sig via Facebook, og 2 
interesserede. 
Regnskabet er godkendt af bilagskontrollanter, underskrevet, også af formanden og bliver sendt 
til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden senest den 21. marts. Ingen forslag 
modtaget af medlemmerne. 
Roland Carlfeld stiller op som dirigent. 
Mikael stiller op som referent. 
Kirsten sørger for øl, vand, kaffe, te, chips, slik og småkager – og siger til, hvis hun skal have 
hjælp af os andre. 
Birte printer nogle kopier af dagsorden og regnskab, som deles rundt, så alle kan følge med. 
Thomas Wissing har meddelt, at han stiller op til bestyrelsen, men kan ikke deltage på GF. 
Birgit Lorenzen stiller op som suppleant. 
Begge bilagskontrollanter; Lisbeth Bjergager og Lillian Andersson stiller op igen. 
 

3. Affaldsindsamling den 26. marts 2023 
Affaldsindsamlingen er for et par måneder siden oprettet af Birte med 30 deltagere hos 
Danmarks Naturfredningsforening (DN), og vi har i sidste uge modtaget 30 voksen sække – der 
er ikke børne sække i år.  
Brian har oprettet som begivenhed på vores Facebook gruppe med mulighed for tilmelding og 
på hjemmesiden. Der er dags dato 6 personer, som har tilmeldt sig via Facebook, 2 
interesserede og og Birte har modtaget tilmelding fra en enkelt familie på formandsmailen. 
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DN refunderer ikke udgifter til forplejning, men i fredags meddelte Jens Prom fra DNs 
lokalforening, at de gerne vil refundere 45 kr. pr. deltager og udlåner handsker, refleksveste og 
gribetænger. For at få refunderet penge, skal vi aflevere kopier af boner og sende et foto af alle 
deltagerne, men vi taler om GDPR regler, og at det ikke er sikkert alle vil fotograferes – men vi 
kan evt. bede folk vende ryggen til  
Vi har 12-15 gribetænger, og det er måske ikke nok, så Birte vil bede Jens Prom om yderligere 
15, samt 30 veste og 30 sæt handsker. 
Kirsten sørger for øl, vand og æbler, og taler med Bolværket, om de kan levere pizzaer ca. kl. 12, 
når/hvis vi bestiller på søndag.  
Birte printer 10-15 kort over Esrum, så alle kan få udstukket et område på dagen. 
 

4. Tur til Mortensens Gartneri eller beredskabsdepotet (Carl-Gustav) 
Carl-Gustav har talt med Henrik Mortensen om gartneriets 2. verdenskrigsmuseum. Der er 
meget spændende materiel, som alt sammen må røres, og de arrangerer rundvisninger á ca. 2 ½ 
times varighed. Det koster 100 kr. pr. person (også for børn), der skal være min. 8, max 20-25 
deltagere og betales min. 1000 kr. pr. arrangement. Der kan købes øl, vand o. lign.  
Vi taler om, at Borgerforeningen kan betale halvdelen eller det hele for de medlemmer, som 
evt. vil deltage, mens andre skal betale fuld pris. 
Det er gratis at besøge Beredskabsdepotet på Frederiksværkvej, og der er et par ansatte, som 
meget gerne viser frem. Det skulle også være ret interessant. 
Vi fortsætter diskussion og planlægning på næste møde. 
 

5. Henvendelser 
Sarah Arnd Linder med Israelske rødder har henvendt sig på formandsmailen og tilbudt foredrag 
om Israel. Hun har fået besked om, at vi ikke har ressourcer til at arrangere det. 
 
Helle Schultz har henvendt sig til Birte pr. telefon om nyt jorddeponi på Esrumgård. Birte har 
lagt nabohøring fra Gribskov Kommune, som blev delt med resten af bestyrelsen den 9. februar, 
op på Facebookgruppen med tilføjelse om, at bestyrelsen ikke går ind i sagen. Helle har stået for 
underskrift indsamling og sendt underskrifter til kommunen, og Birte har svaret kommunen, at 
Borgerforeningen ikke tager stilling, men at der har været en underskriftindsamling, og har 
ligeledes sendt underskrifterne til Kommunen. 
 

6. Eventuelt 
Hurra for at Mikael og Roland Carlfeld har fået tildelt fondsmidler - 100.000 kr. til projekt 
Indsigtsbroen ved Esrum Sø – flot arbejde, og mere herom næste gang.  
 

7. Næste møde  
Næste møde bliver det konstituerende bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen, hvor vi bl.a. 
skal have kommende arrangementer på dagsordenen. 


