Esrum Borgerforening
Esrum Hovedgade 21B, 1. sal
Esrum, 3230 Græsted

Referat fra bestyrelsesmøde 9. august 2016 kl. 1921.30
Deltagere: Karsten, Anne Marie, Elin, Bo og Janne
Fraværende: Gitte og Kirsten
Referent: Janne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af referent og dirigent (alle)
Facebook  indlæg og fremtid for vores gruppe (alle)
Arrangement: Besøg i Økolandsbyen Torup (Kirsten og alle)
Arrangement: Rundtur i Esrum med Peter Kalko (Anne Marie)
Naturlegepladsen i Esrum (alle)
Papcontainer ved klubhuset (Karsten)
Børneinstitutionerne (Karsten)
Evt. og næste bestyrelsesmøde (alle)

1. Valg af referent og dirigent (alle)
Janne blev valgt til begge roller.
2. Facebook  indlæg og fremtid for vores gruppe (alle)
Efter et par episoder med “kedelige” indlæg på vores Facebook gruppe har vi igen
taget diskussionen op omkring Facebook’s indlæg og fremtid. Der var en længere
debat om hvor vi mener grænsen går i forhold til medlemmernes indlæg.
Skal man acceptere reklamer for varer eller tjenesteydelser som er til personlig
gevinst og hvad kan man tillade sig at skrive på “væggen”? Og især hvad kan man
ikke tillade sig at skrive.
Vi blev enige om ikke at lave direkte restriktioner, men henstille til at kommentarer
eller indlæg ikke er stødende, direkte personrelaterede eller racistiske. Indlæg bør
være af interesse for fællesskabet i Esrum og i mindre grad af økonomisk karakter
med profit for øje.
Det aftales at Janne og Karsten (som er administratorer) kontakter hinanden i de
tilfælde hvor der kan være behov for at slette et upassende indlæg. Der skal være
enighed om en sletning.
Følgende beskrivelse af Facebookgruppen ændres:
Facebookgruppen er en åben gruppe. Man behøver ikke at være medlem af Esrum Borgerforening, men vi håber at du
blive det og deltage aktivt i foreningens arbejde. Et medlemskab af foreningen koster 100 kr. (2016) og gælder for en
husstand.
Facebookgruppen er en åben gruppe. Man behøver ikke at være medlem af Esrum Borgerforening, men vi håber at du
blive det og deltage aktivt i foreningens arbejde. Et medlemskab af foreningen koster 100 kr. (2016) og gælder for en
husstand.
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3. Arrangement: R undvisning i Økolandsbyen Dyssekilde (Torup) (Kirsten og
alle)
Kirsten er i fuld gang med at planlægge en tur til Økolandsbyen Dyssekilde som ligger
imellem Frederiksværk og Hundested.
Turen gennemføres lørdag den 8. oktober kl. 11.00 og der er et max. antal deltagere
på 20. Arrangementet er kun for medlemmer af Esrum Borgerforening.
Prisen bliver ca. 50 kr. per person og vi vil opfordre til at man kører sammen i egne
biler, da det bliver for dyrt hvis vi skal hyre en bus til turen.
Mere info på esrumborger.dk og Facebook når aftalen er på plads.

 4. Arrangement: Fodtur i klosterets landskab m. Peter Kalko (Anne Marie)
Anne Marie har kontaktet Peter Kalko vedr. endnu en tur i landskabet omkring Esrum.
Vi har tidligere gennemført dette arr. (11. maj 2014) og mener at der vil være
interesse for at gentage dette. Denne gang bliver det en efterårstur. Peter Kalko
(tidligere medlem af Esrum Klosters Venner, som nu er nedlagt) er meget vidende om
områdets historie og er en glimrende historiefortæller.
Turen gennemføres søndag den 11. september kl. 13, så sæt et stort X i kalenderen!
Arrangementet bliver på 1½ time. Turen er ikke handicapvenlig.
Beskrivelse kommer på esrumborger.dk og Facebook senere.
5. Naturlegepladsen i Esrum (alle)
Det var en dejlig dag da vi officielt kunne indvie Esrum Naturlegeplads og der var
rigtig mange der mødte op. Stor tak til alle de frivillige, især til deltagerne fra Esrum
idrætsforening, som gjorde et kæmpe stykke arbejde.
Nu står pladsen færdig og mange kommer og leger og hygger sig derovre.
Esrum Borgerforening har ønske om følgende forbedringer til legepladsen.
Skraldespande, skilt med adfærd på legepladsen (ikke cykle, smide affald, ingen
hunde høm høm etc.). Skilt med navn ved “porten”.
Desuden ønskes en vejledning i hvordan man benytter crossfit banen og den grill
ovnen der står under halvtaget.
Karsten kontakter klosteret om vores ønsker.
Al skiltning bør være med pictogrammer (symboler), da ikke alle brugerne kan læse
dansk.
6. Papcontainer ved klubhuset (Karsten)
Der er udtrykt ønske om en papcontainer ved klubhuset hvor glas og
papircontainerne står. Mange modtager varer over nettet og har derfor behov for at
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kunne komme af med pap (til genbrug). Der er jo lang vej til genbrugsstationen i
Højelt. Karsten har mailet til Gribskov Kommune med vores ønske.
7. Børneinstitutionerne (Karsten)
Gribskov Kommune tager endelig stilling til en evt. sammenlægning af
daginstitutionerne når der tages fat på budget 20172020.
Karsten har været i dialog med borgmester Kim Valentin om situationen og her er
svaret også at man tager endelig stilling if. Budget 20172020. Foreningen er i fortsat
dialog med Gribskov Kommune vedrørende sammenlægning af daginstitutionerne.
8. Evt. og næste bestyrelsesmøde (alle)
Båltale: Vi mangler fortsat at få mailet båltalen som Morten Ulrik Jørgensen holdt til
Sankt Hans i Esrum (Janne følger op på dette.)
Vedtægter: Der skal laves en omformulering af §13 i vedtægterne (Elin og Janne ser
på det  så vi kan få det med som forslag til generalforsamlingen i 2017). Det kom
specielt frem da der var valg til bestyrelsen under sidste generalforsamling, at der er
behov for en omformulering.
Det Grønne Hus: Vi laver endnu en ansøgning om midler til et fællesspisnings
arrangement med vores syriske venner i Esrum. Beløbet størrelse er nogenlunde som
sidste gang og hvis vi modtager støtte vil vi forsøge at “booke” os ind på Friskolen
igen. (Janne ansøger inden fristen i november)
Arrangement forslag: Bo vil gerne afholde et arrangement med titlen B
 ørnelitteratur
for voksne brugere. Det er Bo Gottlieb der holder arrangementet og nogle af emnerne
er: Hvorfor læse for børn? Eksempler på læsemetoder. 50 bøger til anbefaling. Der vil
også blive tid til erfaringsudveksling og spørgsmål bagefter.
Arrangementet bliver søndag den 6. november kl. 1417 i Skovkanten.
Mere info senere på esrumborger.dk og Facebook.
Esrums historie: Historiegruppen holder møde den 23. august kl. 1921 (hvis alle
deltagerne kan den dag!) Peter Kalko har vist interesse i at deltage i gruppen, så han
kontaktes på mail (Janne gør det). Medlemmer i øvrigt: Elin Kirkegaard, Birgit Farre
og Janne Aarre.
På mødet skal historieemner og roller fordeles mellem medlemmerne.
Hjemmesiden: Janne ønsker at der er flere der skal kunne lægge nyheder etc. op på
hjemmesiden. Det er for uholdbart at der ikke er nogen der kan overtage eller hjælpe
med opgaven. Tages op igen på næste møde hvor det aftales hvem og hvordan vi
ordner det.
Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag den 20. september kl. 1921 i Skovkanten.
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