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

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. november kl. 19.30 i
Skovkanten
Deltagere: Janne Aarre, Kirsten Fries, Elin Kirkegaard, Bo Gottlieb, Karsten Milton
Fraværende: Anne Marie Karlsson, Gitte Wahlström
Referent: Janne
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra 20. september 2016 (alle)
2. Projektansøgning ”Byforskønnelse af Esrum i Kongernes Nordsjælland”. (alle)
Resultat af Kultur- og Idrætsudvalgsmøde den 26.9.16 (se de 41 ansøgninger længere
nede i dokumentet).
Indkomne forslag fra Esrumborgere?
3. Evaluering på Æblehaven i Esrum (alle)
4. Arrangementer (alle)
6.11 Børnelitteratur for voksne (Bo)
19., 20. og 27.11 El-fiskeri og ørredstrygning. Skal vi deltage?
27.11 Juletræstænding i Esrum
5. Arrangementer 1. halvår 2017 idéer og emner (eks. ølsmagning i januar) (alle)
6. Hjemmesiden (soundcloud/YouTube). Afløser til hjemmesiden skal findes. (Janne)
7. Status på hjertestarter (Janne)
8. Status for arbejdet i arbejdsgruppen ”Esrum historie” (Elin og Janne)
9. B&B i EB’s hjemmeside (Elin)
10. Orientering fra formanden vedr. Gribskov kommune/Kim Valentin (Karsten)
11. Næste bestyrelsesmøde (alle)
12. Evt.

ad. 1 Godkendelse af referat fra 20. september 2016 (alle)
Referat godkendt med en ændring: Tekst i pkt. 7 “Birgit Farre og Elin interviewer de ældre i
Esrum og optager en video og indspiller Esrum valsen og slagsangen” skal stryges fra
referatet.
ad 2 Projektansøgning ”Byforskønnelse af Esrum i Kongernes Nordsjælland”. (alle)
Vi er desværre ikke kommet videre i udvælgelsen af kommende projekter der kan modtage
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midler fra Gribskov Kommunes pulje for kultur, idræt og landsby. Så vores projekt om
Byforskønnelse af Esrum i Kongernes Nordsjælland er taget af bordet for nuværende ærgerligt.
EIF ved Lars Blok er videre i puljen (de har ansøgt om midler til skiltning og lys på
crossfit-banen ved Naturlegepladsen). Så nu håber vi at de kommer med i næste udvælgelse..
ad 3 Evaluering på Æblehaven i Esrum (alle)
Dejlig eftermiddag i Tom Hansens have. Der var ca. 20 deltagere og der blev smagt
æblesorter og talt om æbler, nyttedyr i haven og meget andet. Og med de mange æblesorter
der skulle smages og den efterfølgende kaffe og kage havde deltagerne fyldt maverne godt op.
Bo foreslog på bestyrelsesmødet at hvis vi gentager arrangementet til næste år kunne vi
invitere de syriske familier som bor i Esrum. Det er en god anledning til at socialisere og vi
kunne evt. skaffe en tolk så de får så meget ud af rundvisningen som muligt. Bestyrelsen
syntes det var en super idé.
ad. 4 Arrangementer (alle)
6. november 2016: Børnelitteratur for voksne (Bo)
Ikke mange der har i skrivende stund tilmeldt sig arrangementet, men vi “booster” lige
opslaget på Facebook igen onsdag og håber at der bliver “fyldt op”. Bo har modtaget en
bogpakke fra et forlag som udloddes på dagen. Så man kan risikere at få nogle gratis bøger
med hjem!
19.+20. november 2016 elfisker Esrum Ålaug i Esrum å. Og den 27. november er der
ørredstrygning i haven bag Esrum Møllegård. Esrum Borgerforening har valgt ikke at deltage
direkte i arrangementet i år.
Janne reklamerer på Facebook om deres aktiviteter. P.t. er der desværre ingen info på Esrum
Ålaugs hjemmeside.
27. november 2016: Juletræstænding i Esrum. Elin, Bo og Kirsten er tovholdere og de
planlægger et nyt og spændende forløb. Juletræstændingen kommer til at foregå sent på
eftermiddagen når mørket har sænket sig, så kan man bedre se lysene på træet. Der skal nok
komme meget mere info senere - men sæt eftermiddagen af til det allerede nu.
ad. 5. Arrangementer 2017 idéer og emner (alle)
14. januar 2017 kl. 16.30: Ølsmagning i Esrum m. Peter Kalko som foredragsholder.
Fællesspisning bagefter. Meget mere info på FB og hjemmesiden snart!
7. marts 2017 kl. 19.00 Generalforsamling i Esrum Borgerforening
marts (dato?): Beskæring af frugttræer. Vi har aftalt med Tom at det næste arrangement
om æbler bliver i marts. Her vil der (på opfordring) være beskæring af frugttræer på
programmet. Arrangementet bliver henlagt til en anden have hvor der er træer der trænger til
beskæring - så det bliver “hands-on”.
maj 2017: Dyssekilde Økosamfund. Vi skal på rundvisning i en af de ældste økologiske
landsbyer i Danmark, nemlig Dyssekilde, som ligger imellem Frederiksværk og Hundested.
Økosamfundet blev etableret på en gammel kartoffelmark i 1990. Arrangementet blev aflyst i
oktober 2016, så vi prøver igen :-)

esrumborger.dk
2/4

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

ad. 6 Hjemmesiden (soundcloud/YouTube). Afløser til hjemmesiden skal findes.
(Janne)
Karsten undersøger oprettelse af en YouTube kanal til Esrum Borgerforening. Vi skal måske
bruge den til upload i forbindelse med historiegruppens arbejde. Vi vil evt. anvende
soundcloud til vores lydfiler. Der er nogen Esrum sange hvor vi også har lydsiden til - og dem
vil vi nok offentliggøre på denne måde. Mere herom når historiegruppens arbejde skrider frem.
Elin har givet et lille tilsagn om at lære at bruge WordPress til vores hjemmeside. Men det
bliver ikke før en gang i 2017. Janne har behov for at der er nogen der kan overtage hvis der
skulle “ske noget”. Det er alt for sårbart hvis vi ikke er flere til at løfte den opgave. (Tak Elin!)
ad. 7. Status på hjertestarter (Janne)
Der er ikke kommet nyt fra Esrum Kloster om opsætning af hjertestarter på Esrum Kloster. Vi
havde henvendt os til dem da vi ønsker er hjertestarter i selve byen (der er en på Fabianhus
24/7), men en ansøgning til Trygfonden er ikke blevet behandlet endnu. Klosteret har via
Falck fået en pris på køb og opsætning, men prisen er høj (især den kasse som starteren skal
hænge i) og de har derfor ikke taget stilling til om der skal indkøbes en hjertestarter igennem
Falck.
Esrum Borgerforening synes at det er et must at hjertestarteren skal være tilgængelig 24/7 og
at den også kommer med på Hjertestarter app’en. Undersøgelser viser at alt for mange
hjertestartere er låst inde i bygningerne efter kl. 16.
ad. 8. Status for arbejdet i arbejdsgruppen ”Esrum historie” (Elin og Janne)
Det går raskt fremad med gruppens arbejde. Sidste møde blev holdt den 4. oktober og
deltagerne har været flittige. Birgit Farre og Elin arbejder med interview af esrumborgere og
indsamling af Esrum sange. Der er lavet interview med Inge Blok og den 10.11 er det Aksel
Christiansens tur. Begge bor på Ålykkevej.
Janne og Peter Kalko arbejder med historier om Esrum Kloster og Møllegård, Esrum Kro og
andre bynære historier.
Al vores research vil blive lagt på hjemmesiden under menupunktet Esrum historie.
ad. 9. B&B i EB’s hjemmeside (alle)
Der er tilføjet et link på hjemmesiden hvor man kan læse om B&B i Esrum og desuden om
pilgrimsruterne i vores område. Det er dokumenter som De Danske Santiagopilgrimme har
lavet. Værterne Kirsten Fries og Birgit Farre har haft B&B i Esrum i nogle år - primært for
pilgrimme. Men efter at Esrum Kloster har nedlagt hjemmesiden esrumperigrinus.dk var der
behov for, på anden måde, at oplyse om pilgrimsvandringer og overnatningsmuligheder i
vores område.
Efter kontakt med VisitNordsjælland bliver disse B&B også tilgængelige på deres hjemmeside.
Vi vil derfor linke til dem senere.
ad. 10. Orientering fra formanden vedr. Gribskov kommune/Kim Valentin (Karsten)
Karsten er i fortsat dialog med Gribskov Kommune vedr. sikkerheden på Tingbakken for “de
bløde trafikanter”. Kim Valentin har på facebook udtrykt at man næste år vil “sikre cyklister
mellem Esrum og Tingbakkeskolen”. Vi håber ….
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ad. 11. Næste bestyrelsesmøde (alle)
Bestyrelsesmøde den 10. januar 2017 kl. 19.00 i Skovkanten
Her skal blandt andet laves planlægning af generalforsamling 2017 den 7. marts.
ad. 12. Evt.
Esrum synliggøres på hjemmeside i Gribskov Kommune regi:
Karsten har, via mail, spurgt Gribskov Kommune om vi kan få en familie med på hjemmsiden
www.etlidtbedreliv.dk Hjemmesiden indeholder forskellige familier i Gribskov. Familierne
fortæller hvorfor de valgte at bo i Gribskov Kommune.
Bestyrelsen har et forslag til en familie med børn som er flyttet til Esrum for nylig. Karsten
arbejder videre med dette når der kommer svar fra Gribskov Kommune.
(I skrivende stund har Gribskov kommune sagt ja, så nu vil vi forsøge at finde en familie som
vil interviewes til etlidtbedreliv’s hjemmeside.)
Ønsker om byforskønnelse:
Set i lyset af at vi ikke fik projektmidler til byforskønnelse af Esrum ønsker bestyrelsen fortsat
at fokusere på, at der er flere steder i byen som ser miserable ud.
Det gælder busskurene (som igen er udsat for hærværk) og træ-rækværket omkring Esrum
Kost- og Friskole som er råddent og ødelagt. Bestyrelsen har også ønske om at der bliver
beskåret og opryddet indenfor førnævnte rækværk. Kort sagt en renovering af det område vi
havde ønsket at bruge projektmidlerne til.
Karsten kontakter Gribskov Kommune vedr. vores ønsker og så håber vi på positiv respons.
Referent Janne Aarre 3. november 2016
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