Esrum Borgerforening
Skovkanten / Medborgerhuset
Esrum Hovedgade 21B, 1. sal
3230 Græsted

Referat fra ordinær generalforsamling i Esrum Borgerforening
tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19 i Skovkanten/ Medborgerhuset
Tilstede: I alt 18 personer; 16 medlemmer og 2 ikkemedlemmer (nye tilflyttere). Desuden
fuldmagt fra et enkelt medlem.

Dagsorden:
1.
Valg af dirigent

2.
Formandens beretning

3.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab (se side 8)

4.
Forslag til kontingent

5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. gældende

vedtægter

6.
Valg af

a.
suppleanter

b.
bilagskontrollanter

7.
Indkomne forslag

8.
Eventuelt

1. Valg af dirigent
Bo Gottlieb blev valgt som generalforsamlingens dirigent. Bo Gottlieb takkede
for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Forud for ”Formandens beretning” sikrede dirigenten sig, at bestyrelsen havde
valgt en referent. Desuden fik Kirsten Fries fra bestyrelsen indledningsvis ordet
for at lykønske et mangeårigt medlem af Esrum Borgerforening, Lisbeth
Bjerager, med 80 års fødselsdagen. Tak til Lisbeth for stort engagement og
hjælp gennem en lang årrække.
2. Formandens beretning
Formanden for Esrum Borgerforening, Karsten Milton, fremlagde følgende
beretning:
På vegne af Esrum Borgerforening vil jeg byde alle tilstedeværende
velkommen til ordinær generalforsamling i Esrum Borgerforening. For dem
som ikke kender mig, hedder jeg Karsten Milton og er nyvalgt formand for
bestyrelsen.
2015 har været et år med store udfordringer for Borgerforeningen og for
Esrum. For et år siden mødte jeg op her til generalforsamlingen med det
formål lige at se, hvad det her var for noget. Der gik ikke mange kopper kaffe,
så var jeg valgt ind i bestyrelsen. I slutningen af året valgte Martin A. Vaaben
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at trække sig som formand, idet han har startet eget firma og ikke længere
havde tiden… Herefter blev jeg valgt som formand. Jeg vil arbejde for at skabe
liv i Esrum og for at tiltrække kommunale midler og opmærksomhed til byen.
I august afholdt Borgerforeningen et dansk/syrisk spisearrangement. Vi havde
forinden søgt midler fra Det Grønne Hus og blev tildelt 5.000 kr. til
arrangementet. Prisen for deltagerne blev derfor ganske gratis. Der mødte 30
Esrumborgere og 30 syrere op. Maden blev tilberedt af vores lokale kok Jesper
Hanno  Stor tak til ham. Esrum Borgerforening har igen søgt om penge og er
blevet tildelt 5.500 kr. Vi ser frem til at holde et lignende spisearrangement til
maj. Vi arbejder på, at spisearrangementet skal afholdes i Esrum Kostskoles
lokaler.
Der er behov for en stærk borgerforening med engagerede medlemmer.
Gribskov Kommune offentliggjorde i Budget 2016, at de ville sammenlægge
daginstitutionerne Skovkanten og Esbønderup Børnehus under et tag på
Tingbakkeskolen. En pludselig beslutning uden dialog med lokalsamfundene.
Esrum Borgerforening indkaldte formanden for børn og ungeudvalget til møde
sammen med bestyrelserne fra Skovkanten og Esbønderup Børnehus. Der blev
argumenteret imod sammenlægningen og resultatet blev, at beslutningen om
sammenlægningen blev udskudt indtil videre. Herefter fulgte en længere
mediekampagne med læserbreve og artikler i blandt andet Frederiksborg Amts
Avis. Slutteligt indkaldte kommunen til dialogmøde på Tingbakken, hvor vi
gentog vores argumenter. Resultatet blev, at Sisse Krøll Willemoes
(kommunalpolitiker) lovede, at der ikke kommer en samlet institution på
Tingbakkeskolen.
I februar fik Naturlegepladsen de sidste godkendelser på plads.
Præfabrikeringen af legepladselementerne er begyndt hos firmaet Leg og
landskab. Det egentlige byggearbejde på stedet forventes påbegyndt i
slutningen af marts måned i år. Projektet skal efter planen være færdigbygget
til maj 2016.
Borgerforeningen har fået en ny hjemmeside. Den er blevet udarbejdet af
firmaet Visue med økonomisk tilskud og efter mange overvejelser og drøftelser
i bestyrelsen. Hjemmesiden viser, at vi er en moderne borgerforening og giver
et professionelt look ud ad til.
Vi har også arbejdet med borgerforeningens Facebookgruppe. Ambitionen
med den er, at den skal være en informationsformidler for byens borgere. Her
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kan alt omkring Esrum publiceres. Der har gennem året været et stigende
medlemstal, således at Facebooksiden nu tæller 185 medlemmer.
Vi har arbejdet med trafiksituationen på skolevejen Tingbakken. Vi har påvist,
at skolevejen Tingbakken er indrettet i strid med gældende lovgivning. Det har
vi forelagt teknisk udvalg til et møde i starten af året. Resultatet blev, at
Gribskov Kommune anmodede Naturstyrelsen om at fælde skoven for at skabe
bedre oversigtsforhold. Anmodningen blev afvist idet skoven er fredet. Da der
fortsat ikke er sket noget i sagen, har vi anmeldt forholdet til Politiet. Vi har
også skrevet direkte til Kommunaldirektøren og alle aviserne. Nu må vi se,
hvad det kaster af sig.
I 2015 arrangerede Esrum Borgerforening flere sociale arrangementer,
herunder juletræstænding og rundvisning i Toms æblehave. Sidstnævnte
arrangement bliver fulgt op den 12. marts 2016 med undervisning i podning af
frugttræer v./ Tom Hansen.
Der blev også gjort tiltag i forhold til forskønnelse af vores bybillede.
Internetcentralen i Hovedgaden har i årevis været skæmmet af graffiti. I
samarbejde med TDC blev grafitten bortfjernet. Det samme gjalt for byens
busskure som fik en let renovering og fjernet graffiti.
I Esrum skal vi reklamere for det vi kan. Vi skal promovere de positive
historier, og de tilbud vi har. Derfor har Esrum Borgerforening igangsat et
projekt omkring en foreningsfolder, som planlægges husstandsomdelt i Esrum,
Esbønderup, Skovhusene og Dronningmølle. Folderen skal indeholde alle de
foreningstilbud, som vi har i vores region.
Esrum Borgerforening har også været i dialog med Gribskov Kommune
angående Rema1000 i Esbønderup. Formanden for plan og miljøudvalget har
udtalt, at han personligt vil gå ind i sagen, så nu håber vi, at der sker noget.
Det har i lang tid virket som om, at projektet var gået i stå. Distriktschefen for
Rema1000 har udtalt, at såfremt der ikke kan findes en placering ud til
Gillelejevejen, så lukker Rema1000 i Esbønderup.
2015 år har vist, at der er behov for en stærk borgerforening. Der er behov for
en forening til at tale byens sag og til at skabe liv i byen. Der er også et behov
for flere frivillige. Jeg håber at endnu flere borgere vil engagere sig endnu
mere i det frivillige arbejde i Esrum Borgerforening. Hvis I som medlemmer
har et forslag til borgerforeningen, så kom frem med det. Alle forslag er
velkomne. Alle hænder er velkomne.
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I forlængelse af formandens beretning blev følgende fremført:
Ros til formanden for en god og grundig beretning.
Flere spurgte til, hvorvidt bestyrelsen har arbejdet med mulighederne for at
udvide Esrum Borgerforening med medlemmer fra de omkringliggende
områder. Det blev nævnt, at flere borgere, fra især Esbønderup, har udtrykt
ønske om en borgerforening  omfattende både Esrum og Esbønderup. Dette
affødte en større diskussion. Fakta er, at de to områder har en række fælles
interesser. Det gælder især skoler, trafikforhold, busforbindelser og
muligheder for indkøb af dagligvarer. En fælles borgerforening vil have en
vægtigere stemme i den offentlige debat og formentlig også større lydhørhed i
forhold til kommunalpolitisk arbejde. Problemfelter er derimod det
organisatoriske. Hvordan kan/skal et sådant potentielt samarbejde opstartes,
bestyrelsens størrelse og eventuelle detailopdeling, vedtægter, økonomi mv.
Formelt fremgår det af Esrum Borgerforenings vedtægter (§ 4), at ”enhver
borger og institution i Esrum og omegn” kan optages som medlem,  og dette
kan vi i første omgang arbejde mere aktivt og konstruktivt med.
Formanden fastslog konstaterende, at der på mødet ikke kan tages beslutning
om et etablere et samarbejde med Esbønderup; men forespurgte alligevel
afsluttende de fremmødte, om der er medlemmer på generalforsamlingen, der
umiddelbart har noget imod idéen om et samarbejde. Det var ikke tilfældet.
Et enkelt medlem ville gerne vide, hvorvidt samtlige foreninger i Esrum og
omegn er medtaget i den af formanden omtalte foreningsoversigt/folder.
Svaret hertil var et rungende JA.
Herefter blev formandens beretning godkendt.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Borgerforeningens kasserer Kirsten Fries fremlagde regnskab for 2015 og 2014
med følgende bemærkninger:
Det er ikke problematisk, at kontingentet er sat op til 100 kr. Ingen har meldt
sig ud. Det går dog lidt trægt med de sidste kontingentindbetalinger; der
mangler p.t. betaling fra 16 husstande ud af i alt 95 husstande.
Der har været gode indtægter fra både udlejning af borgerforeningens lokaler
(til foreninger, konfirmationer mv.) og fra tildelte bevillinger (bl.a. fra ”Det
Grønne Hus”). Det har givet mulighed for at afholde gratis arrangementer som
eksempelvis Fællesspisning og Dansk/Syrisk Kulturudveksling for
borgerforeningens medlemmer.
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Regnskabets forelæggelse afstedkom kun en enkel kommentar om, at den nye
hjemmeside ”har kostet”, men at den også er blevet flot!
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Forslag til kontingent
Bestyrelsen foreslog kontingentet uændret  dvs. vi fortsætter med 100 kr. om
året. Det blev enstemmigt vedtaget.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen for Esrum Borgerforening består af 5 medlemmer.
Karsten Milton, Anna Marie Karlsson og Kirsten Fries var ikke på valg.
Janne Aarre var på valg, var villig til genvalg og blev valgt (2 år). Endelig blev
Elin Kirkegaard valgt til bestyrelsen (2 år).
6. Valg af 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter
Suppleanter og bilagskontrollanter vælges hvert år.
Gitte Wahlström og Bo Gottlieb blev valgt som suppleanter.
Som bilagskontrollanter blev Birgitte Stenfeldt og Lisbeth Bjerager valgt.
7. Indkomne forslag
Ingen forslag var tilsendt bestyrelsen.
8. Evt.
Formanden pointerede overfor generalforsamlingen, at bestyrelsen for Esrum
Borgerforening gerne ser, at flere medlemmer sideløbende med bestyrelsens
arbejde er aktive i interessegrupper i borgerforeningens regi.
Bestyrelsen består kun af 5 personer, så der er grænser for, hvor meget den
kan løfte alene. Borgerforeningen vil meget gerne støtte sideløbende
medlemsaktiviteter og arbejdsgrupper.
Dette statement gav anledning til, at der udviklede der sig en lang og meget
interessant diskussion om, hvordan Esrum Borgerforening bør agere i forhold
til foreningens medlemmer og til andre af byens borgere samt hvordan
aktivitets og deltagerlysten kan øges til fordel for alle borgere i Esrum og
omegn.
Flere efterlyste orientering om, hvordan borgerforeningen kan og vil støtte nye
initiativer og projekter  herunder formål knyttet til et medlemsskab. Faktuelt
er der i Esrum flere ildsjæle, der arbejder aktivt for lokale enkeltsager i ad hoc
grupper, men disse (især yngre borgere) er ofte ikke er medlem af
borgerforeningen.
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Formanden og flere fra bestyrelsen understregede betydningen af en stærk og
synlig borgerforening, der dels er et vigtigt talerør i forhold til presse,
kommunalpolitikere, lokale foreninger og institutioner mv., dels er udbyder af
en række faglige og sociale arrangementer for at styrke et godt forhold byens
borgere imellem.
Esrum Borgerforening vil desuden gerne støtte initiativer fra borgergrupper
med mødelokale, formidling af kontakter og netværk, være formel afsender på
breve/mails, være behjælpelig med ansøgninger og eventuelt bidrage med
økonomisk støtte (forudsat medlemskab).
Men hvordan kan interesse og engagement i borgerforeningen proportioneres
op i forhold til både aktive medlemmer, passive medlemmer og ikke
medlemmer?
Der er generelt god respons på den nye hjemmeside (
esrumborger.dk
), og i
Facebookgruppen (Esrum Borgerforening) er der stor aktivitet blandt såvel
medlemmer som ikkemedlemmer.
For yderligere at øge Esrum Borgerforenings gennemslagskraft blev
bestyrelsen opfordret til at intensivere fokus på områderne 
Nye tilflyttere
,
Differentieret betaling
og 
Fællesaktiviteter
.
Nye tilflyttere
bør bydes velkommen. To netop tilkomne esrumborgere
berettede på generalforsamlingen positivt om, hvordan de var blevet
modtaget af deres nye naboer i Klostergade. En velkomsthilsen fra
borgerforeningen med oplysning om foreningens kommunikationskanaler
og medlemskab ville også have været kærkommen og nyttig.
Differentieret betaling
til kurser og arrangementer, som
borgerforeningen udbyder, er også en god måde at byde indenfor i
fællesskabet. Udgifter vil der altid være; men et stort udbud af
arrangementer med oplysning om målgruppe og differentieret pris til
henholdsvis medlemmer og ikkemedlemme vil kunne være
medvirkende til at nedbryde eventuelle kløfter. Selvom det allerede
praktiseres, vil en tydelig differentieret pris formentlig kunne styrke
motivationen for et medlemskab.
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Fællesaktiviteter
i form af mange forskelligartede tilbud vil udvikle et
godt forhold mellem byens borgere. Men det kræver mange
menneskelige ressourcer.
På mødet efterlyste bestyrelsen idéer til arrangementer ud over de allerede
planlagte. Kreativiteten var høj, og der fremkom følgende forslag:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Søndagscafé  evt. i Esrum Idrætsforenings lokaler
Folkekøkken i samarbejde med enten Esrum Kostskole eller Kilden
”Hvad skal jeg læse for mine børn/børnebørn?” v./Bo Gottlieb
Fortsættelse af fotokursus med vægt på motiv v./ Jesper Hanno
Naturlegepladsen  opbygning af ”et levende hegn”
Rulleskøjtedisco
Sommerferieaktiviteter for børn i hallen
Projekt skrald  familieaktivitet
”Esrum  Danmarks smukkeste landsby”. Hvordan udvikles en sådan
fælles ambition?

Der var på generalforsamlingen således almindelig konsensus om, at Esrum
Borgerforening fortsætter sit arbejde med at videreudvikle et aktivt
lokalsamfund.
8. Afslutning
Dirigenten afsluttede mødet og takkede de fremmødte for god ro og orden.
Post Scriptum
Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede bestyrelsen for Esrum
Borgerforening sig som følger:
● Karsten Milton  formand
● Anne Marie Karlsson  næstformand
● Janne Aarre  webredaktør og sekretær
● Kirsten Fries  kasserer
● Elin Kirkegaard  medlem
○ Gitte Wahlström  1. suppleant
○ Bo Gottlieb  2. suppleant
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 5. april 2016, kl. 19.30.
Esrum den 10. marts 2016.
Elin Kirkegaard
Referent
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