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

Referat fra bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening
den 10. januar kl. 19.30 i Skovkanten
Deltagere: Kirsten Fries, Anne Marie Karlsson, Karsten Milton, Janne Aarre, Elin Kirkegaard, Bo
Gottlieb
Afbud: Gitte Wahlström
Referent: Elin Kirkegaard
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra 1. november 2016 (alle)
2. Generalforsamling 2017 -planlægning (og forslag fra Elin og Janne) (alle)
3. Arrangementer 2017 (alle)
4. Tip kommunen (Janne)
5. Et ønske er opfyldt (Janne)
6. Status på hjertestarter (Janne)
7. Status for arbejdet i trafikgruppen (Kirsten og Anne Marie)
8. Status for arbejdet i Esrum historie (Elin og Janne)
9. Orientering fra formanden (Karsten)
10. Et lidt bedre liv (familie i Gribskov på etlidtbedreliv.dk) (Karsten)
11. Tagsten på børnehaven (Karsten)
12. Skilt og hegn ved Esrum Kost- og Friskole (Karsten & Janne)
13. Næste bestyrelsesmøde (alle)
14. Evt.
Referat
Formand Karsten Milton byder som mødeleder velkommen.
1. Godkendelse af referat fra 1. november 2016
Ingen indvendinger eller kommentarer til referatet af det sidste bestyrelsesmøde. Referatet
godkendes.
2. Generalforsamling 2017 - planlægning og forslag
Generalforsamlingen afholdes den 7. marts 2017, kl 19.00 i Skovkanten/Medborgerhuset.
Bestyrelsesmedlemmerne Karsten Milton, Anne Marie Karlsson og Kirsten Fries er på valg i
2017, og de er alle villige til at genopstille. Det samme gælder for suppleanterne Bo Gottlieb
og Gitte Wahlström.
Til generalforsamlingen forbereder Karsten foreningens beretning. Bo er villig til at opstille som
dirigent. Kirsten sørger for øl, vand, kaffe/the og kanelsnegle via Lisbeth Bjerager. Elin er
ansvarlig for navneskilte, stemmesedler og kopier af vedtægter. Opstilling af borde, stole mv.
ved Kirsten, Karsten og Elin fra kl. 18.30.
Forslag om vedtagelse af nyreviderede og ændrede vedtægter for Esrum Borgerforening vil
blive forelagt til generalforsamlingen af bestyrelsen. Janne og Elin har udarbejdet et forslag til
revision af foreningens vedtægter. Ændringsforslaget blev drøftet; men samtidig blev det
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diskuteret, om vedtægtsændringerne ikke også burde omfatte en medlemsudvidelse af
bestyrelsen fra fem ordinære medlemmer til syv for at øge antallet af “varme hænder” i
bestyrelsen. Det blev vedtaget, hvorfor Janne tilretter og inkorporerer det udvidede
bestyrelsesantal i det endelige forslag til ændringer af Vedtægter for Esrum Borgerforening.
Forslaget vil blive udsendt til borgerforeningens medlemmer sammen med indkaldelsen til
generalforsamling.



3. Arrangementer 2017
Borgerforeningens bestyrelse har foreløbigt planlagt følgende arrangementer for 2017:
- 14. januar ØLSMAGNING. Peter Kalko beretter historien om 4 forskellige trappist øl,
hvorefter der vil blive serveret Chili con Carne med brød til. (Tovholdere Janne & Anne
Marie)
-

7. marts GENERALFORSAMLING i Esrum Borgerforening. (Tovholdere Karsten,
Kirsten, Bo, Anne Marie & Elin)

-

19. marts WHISKY HUNT ved esrumborger og whiskyentusiast Martin Marcher med
det primære formål at udbrede kendskabet til single malt whisky. Pris 50 kr. for
medlemmer (Tovholdere Bo & Karsten)

-

2. april AFFALDSINDSAMLING med Danmarks Naturfredningsforening (DN), hvor vi
rydder op i naturen - i og omkring Esrum. (Tovholdere Karsten & Anne Marie)

-

23. juni SANKT HANS AFTEN (Tovholder Kirsten i samarbejde med
Grundejerforeningen Rishave Park)

-

27. august FÆLLESSPISNING for Esrums borgere. (Detailplanlægning sker sidst i
foråret)

4. Tip kommunen
Janne orienterede om Gribskov Kommunes smarte og velfungerende app ”Tip Kommunen”,
der kan hentes til både android-telefoner og til iPhones. Tip om fx huller i veje eller andet kan
også tilsendes kommunen via Gribskov Kommunes hjemmeside på
http://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/trafik-og-veje/veje/tip-kommunen/ .
Janne har kun god erfaring med app’en; fx indsendte Janne via app’en med tilhørende
billeddokumentation og GPS koordinater for lokationen et tip til kommunen om snavsede
vejskilte, hvorefter tilstanden kort tid efter blev udbedret.
5. Et ønske er opfyldt
For omkring et år siden henvendte Janne sig til Naturstyrelsen Nordsjælland med et ønske om
at få opført en bænk ved søvejen langs Esrum sø syd for Esrum. Ønsket er nu blevet opfyldt
som et nytårsønske 2016/2017 med etablering af et meget flot og robust bænkebord.
6. Status på hjertestarter
Esrum Borgerforening har gennem nogen tid behandlet temaet ”Hjertestartere i Esrum”;
blandt andet for at undersøge i hvilket omfang der i Esrum forefindes hjertestartere eller er
planer om opsætning (se fx referat af bestyrelsesmødet 1.11.1916). Janne har i den
forbindelse haft kontakt til Esrum Kloster & Møllegård, hvorfra driftschef Lars Ulfborg i en
svarmail af 4.1.2017 skriver, at de har ansøgt Trygfonden om en hjertestarter, og at besked
om eventuel donation meddeles i april 2017.
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7. Status for arbejdet i trafikgruppen
Kommunikation til Teknisk Udvalg i kommunen om trafikforhold sker gennem 'Dialoggruppen
for kollektiv trafik', hvor Lokalforeningsrådet er repræsenteret. Lokalforeningsrådet, der
samler kommunens borgerforeninger, bylaug mv., har udpeget et kontaktudvalg til hvervet.
Dialogen om den offentlige transport i kommunen, sker således via mails til kontaktudvalget,
hvilket er meget tungt og besværligt.
Anne Marie og Kirsten, der i Esrum Borgerforening har arbejdet med den offentlige trafik, ser
ikke fortrøstningsfuldt på mulighederne for bedre busforbindelser; der er snarere tale om
besparelser og nedlægning af bestemte ruter/afgange. Kirsten træder ud af arbejdet, men
peger på mulighederne for at bruge ”Flextrafik”.
8. Status for arbejdet med Esrums historie
Janne og Elin udgør borgerforeningens historiegruppe sammen med Peter Kalko og Birgit
Farre. Arbejdet går stille og roligt fremad. Seneste aktivitet var 10. januar 2017, hvor Elin og
Birgit besøgte Erling Tønder Andersen, der har en årelang interesse og erfaring med egnens
historie, og hvis far blev udlært bager omkring 1920 ved det hedengangne ”Esrum
Dampbageri”.
9. Orientering fra formanden vedr. ”jordtip”
Karsten orienterede om Esromgaards deponivirksomhed med den tilhørende (mindre skøn)
debat blandt Esrums borgere.
Sagen er, at Esromgaard ved Carl Bruun har søgt Gribskov kommunes Plan- og Miljøudvalg
om landzonetilladelse til at udvide Esromgaards eksisterende jorddeponi (godkendt i 2004)
med yderligere tilførsel af 120.000 m3 jord til deponi på et areal mellem Esrum Hovedgade,
Klostermarksvej og Frederiksværksvej.
Problemet er, at en godkendelse vil indebære landzonetilladelse og terrænændringer ved
nedlæggelse af et vandfyldt tørvehul, der i dag har status af beskyttet sø samt udlæg af et
andet areal til sø- og vådområde, hvilket kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
Flere borgere fra Esrum og omegn har - på blandt andet borgerforeningens Facebook - udtrykt
stor bekymring for en udvidelse af Esromgaards deponivirksomhed; dels på grund af den
tunge og langvarige lastbiltransport med jord og blandet byggeaffald, der tilsviner vejene; dels
på grund af mistanke om, at en del af den foretagne deponering også omfatter ulovligt
miljøfarligt affald.
Karsten og den øvrige bestyrelse diskuterede problemstillingen. For især at lade tvivlen
komme miljøet tilgode, blev det besluttet, at Esrum Borgerforening ved Karsten, Anne Marie
og Elin hurtigst muligt indsender en indsigelse/klage til kommunens Plan- og miljøudvalg.
10. Et lidt bedre liv
For at få Esrum repræsenteret på Gribskov kommunes tilflyttersite http://etlidtbedreliv.dk/ ,
har Karsten aftalt med Brian Vastila, Rishave Park 14, at han og hans familie repræsenterer
vores landsby på sitet. Kommunen ordner resten i forhold til journalist, fotograf, koordinering
mv.
11. Tagsten - børnehaven
Karsten har tilskrevet Gribskov Kommune vedrørende manglende vedligeholdelse af
børnehaven i Esrum med formuleringen: Der er hul i taget på Børnehaven Skovkanten i
Esrum. Det har der været i 2 år nu(!). Der mangler en tagsten lige under rygningen på den
vestlige side. Tagstenen ligger i skotrenden med fare for at falde ned i hovedet på børnene på
legepladsen. Gribskov Kommune er gjort opmærksom på problemet for 2 år siden, men intet
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er sket. I risikerer en vandskade med store økonomiske konsekvenser samt problemer med
svamp og syge børn. Man fristes til at citere Jem og fix: "Få det nu fixet!".
Så skete der noget - fejlen er nu udbedret!
12. Skilt og hegn ved Esrum Kost- & Friskole
Karsten har via en mail til Borgerservice fået opsat et P-skilt ved parkeringspladsen foran
skolen.
Janne tipper kommunen om det dårligt vedligeholdte hegn ved skolen mod hovedgaden via
app’en ”Tip kommunen”.
13. Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen for Esrum Borgerforening holder næste møde 18. april 2017, kl. 19.00 i
Skovkanten/Medborgerhuset.
14. Evt.
- Karsten har rettet henvendelse til sælger af Esrum Hovedgade 4A, hvor der foran
meget længe har været placeret en gammel udtjent campingvogn. Da Esrum
Borgerforening har en målsætning om, at Esrum skal være den smukkeste landsby i
Nordsjælland, vil vi gerne i dialog om at få campingvognen fjernet.
-

Mod hovedgaden er der p.t. to ”Til salg” / ”Solgt” - skilte. Vi skal derfor være
opmærksomme på nye tilflyttere, der skal have foræret vores nye flotte pjece:
”Velkommen til Esrum”. Folderen kommer snart til at ligge på hjemmesiden og på
Facebook.

Esrum 12. januar 2017
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