
 
Esrum Borgerforening 

Skovkanten / Medborgerhuset 
Esrum Hovedgade 21B, 1. sal 

3230 Græsted 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. september kl. 19 - 21.30 i 
Skovkanten 
 
Deltagere: Janne Aarre, Kirsten Fries, Elin Kirkegaard, Gitte Wahlström  
Afbud: Bo Gottlieb, Karsten Milton, Anne Marie Karlsson 
Referent: Kirsten 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af Referat fra bestyrelsesmøde 9. august 2016 (alle) 
 

2. Evaluering af arrangementet ”Fodtur i klosterets landskab” m/ Peter Kalko (alle) 
 

3. Fastlæggelse af tovholder og hjælper til kommende arrangementer (alle) 
 

4. Projekt/emneforslag - Ansøgning til Gribskov Kommune (alle) 
 

5. Ansøgning til Det grønne hus om støtte til et nyt fællesspisningsarrangement (Janne) 
 

6. Velkomstgestus/hilsen til nye Esrum borgere (alle) 
 

7. Status for arbejdet i arbejdsgruppen ”Esrum historie” (Elin og Janne) 
 

8. Brug af mailadresser (Janne) 
 

9. Anden aktivitet i Esrum: 
Møde om børneinstitutioner, Attraktive lokalsamfund, Det bæredygtige bofællesskab 
(alle) 

 
10.Evt. 

 
 
1. Godkendelse af Referat fra bestyrelsesmøde 9. august 2016 (alle) 

Opfølgning på anskaffelse af papcontainere ved Idrætshuset,skiltning ved 
naturlegepladsen.Et best. medlem som påtager sig opgaven som back-up til hjemmesiden. 

  En paragraf i vores vedtægter skal revideres inden næste generalforsamling. 
  Alle punkter tages op på næste best.møde. 
  

2. Evaluering af arrangementet ”Fodtur i klosterets landskab” m/ Peter Kalko (alle) 
13 personer og 2 hunde deltog. Peter Kalko fortalte meget levende og engageret om  
Esrum og klosterets landskab. 

  
3. Fastlæggelse af tovholder og hjælper til kommende arrangementer (alle) 

Æblehaven i Esrum den 23.oktober kl.14-15.30 hos Tom, Birgit Farre bager en æblekage, 
Elin laver en ingefærkage og Kirsten laver kaffe og the. Janne er tovholder. 
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Børnelitteratur den 6.11 kl. 14-17, tovholdere Elin og Gitte (laver detail aftaler med Bo). 
 
Juletræstænding søndag den 27.11 kl. ?, Karsten er tovholder. 

  
4. Projekt/emneforslag Ansøgning til Gribskov Kommune (alle) 

Elin, Karsten og Gitte formulerer en ansøgning med emnet: Forskønnelse af Esrum midt i 
Kongernes Nordsjælland.  

  
5.  Ansøgning til det grønne hus om støtte til et nyt fælles spisearrangement (Janne) 
     Janne sender ansøgning inden den 1. november 2016. 
  
6.  Velkomst gestus/hilsen til nye Esrumborgere (alle) 
     Janne laver et velkomst-papir, som vi kan uddele når vi ved at nye er flyttet til byen. 
  
7.  Status for arbejdet i arbejdsgruppen ”Esrum historie” (Elin og Janne) 

 Peter Kalko og Janne skriver om Esrum Møllegård og klosteret , Birgit Farre og Elin 
 interviewer de ældre i Esrum og optager en video og indspiller Esrum valsen og 
slagsangen. Janne arbejder med at lægge al historien på hjemmesiden under sin egen 
menu Esrum Historie . Der vil løbende komme mere til og formentlig også lidt video 
(YouTube) med interviewene. 
 

8. Brug af mailadresser (Janne) 
Vi bibeholder mailadresserne. Janne sender instruks til opsætning til pc og mobilen. 

  
9. Anden aktivitet i Esrum: Møde om børneinstitutioner, Attraktive lokalsamfund, Det  
    bæredygtige bofællesskab (alle) 
    Gitte refererede om høringssvar om budgetaftalen til Gribskov kommune. 
    Elin refererede fra mødet med det bæredygtige bofællesskab økolandsby i Esrum 
 
10. Evt. 
      Janne sender mail til klosteret angående en hjertestarter, der kan placeres i Esrum og 
      kontakter evt.Trygfonden (Elin gør det). Der er tidligere rettet henvendelse, men ingen 
      aftaler er indgået endnu. Der er en hjertestarter på Fabianhus (24/7) 
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