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Referat fra ordinær Generalforsamling i Esrum Borgerforening   

tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19.00 i Skovkanten/Medborgerhuset 

 

Dagsorden       

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

4. Forslag til kontingent 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. gældende vedtægter  

6a. Valg af suppleanter 

6b. Valg af bilagskontrollanter 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt  

 

Referat       

Ad 1. Mogens Tanderup blev valgt. 

Ad 2. Formanden (Martin Vaaben) aflagde beretning – se bilag. 

Ad 3. Kassereren (Kirsten Fries) fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt. 

Ad 4. Der var enighed om at kontingentet fastholdes på 100 kr./år/husstand. 

Ad 5.  3 bestyrelsesmedlemmer var på valg.  

Kirsten Fries ønskede genvalg.  

Karsten Milton ønskede at stille op. Karsten vil gerne arbejde på bedre trafikforhold 

herunder en sikker skolevej til Tingbakkeskolen. 

Anne Marie Karlsson havde ved fuldmagt ønsket at stille op til bestyrelsen. Anne Marie 

ønsker bl.a. at arbejde for bedre offentlige transportmuligheder i Esrum. 

Kandidaterne blev godkendt uden kampvalg. 

Ad 6a. Valg af suppleanter 

Elin Kirkegård og Lene Gad ønskede at opstille som suppleanter. De blev valgt uden 

modkandidater. 

Ad 6b. Valg af bilagskontrollanter 

 Lisbeth Bjerager og Birgitte Steenfeldt blev genvalgt 
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7. Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde modtaget et rettidigt indsendt forslag. 

Forslag om projekt til fremtidssikring af esrumborger.dk  

Ambitionen er at vi får funktioner til interaktiv dialog i stil med de ’vægaviser’ der 

kendes fra sociale medier. Yderligere er der tekniske årsager som gør at vi alligevel 

snart skal opgradere den bagvedliggende ’motor’ så projektet er meget relevant og 

bør gennemføres i 2015. 

Signalværdien i at have en pæn og ordnet hjemmeside, som kan ses (af alle) på alle 

platforme (tablets, iPads, smartphones) er meget værd. Det er jo foreningens ansigt 

udadtil.  

Fra Landsbypuljeordningen har foreningen modtaget 4.166 kr. som er øremærket til 

IT forbedringer. Dette beløb dækker nogle af de forventede omkostninger ved 

projektet. Bestyrelsen foreslår at frigive de resterende midler, af egen kasse, til 

formålet. Hvis ikke tilskuddet anvendes til it formål, skal beløbet returneres. 

Forslaget blev positivt modtaget, og der arbejdes videre med projektet i bestyrelsen. 

Ad 8. Under eventuelt nævnte Lene Gad, at der bliver et arrangement mandag den 23. marts 

2015, hvor man kan hilse på de ny-tilflyttede flygtninge, der vil stå for lidt smagsprøver 

fra det syriske køkken, og Anna Margrethe Steffensen fra Frivilligcenter Græsted vil 

fortælle lidt om at være flygtningeven.  

 

Formanden sluttede med at takke for god ro og orden.  
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Esrum Borgerforening Årsberetning 2014 (bilag) 
Fremlagt på ordinær generalforsamling mandag d. 10. marts 2015     

Kære medlemmer, kære bestyrelse 

Et år er gået siden sidste generalforsamling, og her er i hovedpunkter hvad det er gået med; 

Galleri Esrum 23. marts 2014 Peter Christoffersen lagde lokaler til en aften og både viste og talte 
detaljeret om de billedskabende teknikker han anvender i sit arbejde. Der blev budt en meget flot 
buffet. Alt i alt en mindeværdig aften som godt må gentages ved lejlighed. Stor tak til Peter og hans 
hustru Marianne for arrangementet. 

Fodtur i klosterets landskab 11. maj 2014 I samarbejde med foreningen Esrum Klosters Venner, og 
med dennes Peter Kalko som en beleven turguide fik alle der gik med en ’på opleveren’. Vores 
nærmiljø er i sig selv ret fantastisk og fuld af liv – at få indblik i lokaliteternes særenge historier give 
en dimension mere på en sådan vandring. 

Sankt Hans aften 23. juli 2014 Grundejerforeningen Rishave Park afholdte traditionen tro skt. Hans 
aften, og borgerforeningen støttede op om arrangementet. Aftenens båltaler var Lone Møller (S) 
byrådsmedlem i Gribskov.  

Fotokursus 19. oktober 2014 Der blev klikket og drejet på knapper, stillet skarpt på næsten alt hvad 
der ikke nåede at flygte... Som et nyt initiativ bød oktober på et fotokursus – venligst og meget 
professionelt ledet af Jesper Hanno. Ambitionen var at kurset skulle indeholde først en grundlæggende 
teoridel, og dernæst en ekspedition ud i naturen for at afprøve det tillærte. Men grundet det meget 
våde vejrlig, blev det til en hyggelig eftermiddag her i lokalet. Flere deltagere efterlyser en opfølgning – 
hvor vi ber’ om smukt fotovejr på forhånd. Og tak til Jesper! 

Bagekursus 2. november 2014 Tante T gik til makronerne sammen med et hold håbefulde kagebage-
entusiaster. Der var noget for en hver alder, og kurset gav ikke kun ny kunnen – de som var med fik 
også en god portion kager med hjem – men mon der var nok til at holde Julen ud? Tusind tak til Tanja  

December i Esrum 2014 Med tradition for at byde julen måneden velkommen blev der først søndag i 
advent tændt lys på det store juletræ som til glæde for alle står på Esrum Kostskoles forplads. I 2014 
blev tidspunktet valgt til sen eftermiddag for at få lidt mørke at lyse op i. Det var en kold omgang, men 
vi forsøgt at holde humøret oppe ved at byde på varme drikke og julesmåkager. Ingen korsang i år, 
men en lille julehilsen fra formanden. Mange tak til vores sponsorere for hhv. Juletræet og godter, og til 
Claus og Lars Blok for opsætning af træet, og Svend-Erik for kørsel. De mange hjælpsomme hænde får 
tingene til at ske! 

Tør du kende din nabo?  Den 18. februar blev der dækket op til Spiseaften i Esrum, også her i lokalet. 
Der var flere kokke i gang, som ved fælles hjælp fremtryllede et par salater, kartofler og frikadeller 
både med og uden kød. Samtalerne gik livligt, og der manglede ikke noget. Spiseaftener er ret 
populære som mon ikke vi ser flere af dem fremover? Hjertelig tak til Lis, Kirsten og Birgit. 

Bestyrelsen holder møde efter behov omtrent hver anden måned. Herudover har vi løbende 
repræsenteret borgerforening ved dialog- & informationsmøder med f.eks. Lokalrådsforeningen 
Gribskov (www.lokalforeningsraadet.dk), Gribskov Kommune (www.gribskov.dk), Frivilligcenter 
Græsted (www.frivilligcenter-graested.dk) og med Esrum Kloster (www.esrum.dk).  
Referater forefindes på foreningens hjemmeside www.esrumborger.dk  

I mere end 40 år var Tommy Blok en særdeles aktiv del af borgerforeningens virke. I april 2014 forlod 
han denne Verden. Æret være hans minde.  
 
Marts 2015 på bestyrelsens vegne Martin R Vaaben, formand 
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