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Formandens beretning 

Præsenteret af formand Karsten Milton på generalforsamlingen tirsdag den 7. marts 2017 

 

Vi vil have borgerne endnu mere ud i vores smukke natur. Derfor har vi taget initiativ til at opsætte 

et borde/bænkesæt ved Esrum Sø. Men hvorfor stoppe her? Vi har netop ansøgt Naturstyrelsen 

om at opsætte et shelter og en bålhytte i den nordlige ende af søen. Vi skaber opmærksomhed 

hos myndighederne OG DET BLIVER BEMÆRKET. Det er politikernes holdning at initiativet skal 

komme fra lokalområderne. Det kommer ikke af sig selv. Derfor har vi behov for en stærk 

borgerforening. Og derfor har vi valgt at udvide bestyrelsen i Esrum Borgerforening fra 5 til 7 

medlemmer. Vi håber I vil støtte op om dette initiativ til næste generalforsamling. 

 

I Esrum Borgerforening har vi en vision om at vores landsby skal være Danmarks skønneste.  

Der er et stykke vej igen. Men vi har fået rengjort vores mosbefængte byskilte, opsat manglende 

parkeringsskilte og efter 2½ års dialog med kommunen har vi fået opsat nye læskure ved 

busstoppestederne. Der er også blevet fjernet udtjente køretøjer fra hovedgaden og private 

effekter fra fortovet.  

Borgerforeningen søgte en pulje hos kommunen - vi ønskede at forskønne vores bymidte omkring 

P-pladsen ved Kost- og Friskole. Ansøgningen blev desværre ikke imødekommet i denne omgang. 

Men byen kan forskønnes på mange måder. Derfor holdt vi en affaldsindsamling med stort 

fremmøde og en stor mængde opsamlet affald blev fjernet.  

 

I Esrum Borgerforening ønsker vi at promovere det som gør vores lokalsamfund attraktivt. Det var 

fantastisk at være med til åbningsfesten for Naturlegepladsen med borgmesterbesøg, 

snoreklipning, taler og stort fremmøde. Der var masser af frivillige og der var et godt samarbejde 

imellem Esrum Borgerforening, Esrum Idrætsforening og Esrum Kloster. Efterfølgende blev det til 

en medarbejderfest og et lille overskud.  

 

Esrum Borgerforening skal varetage borgernes fælles interesser. Netop derfor valgte vi at 

modsætte os den nye ansøgning om yderligere jordtip på Esromgaard. Jordtip er ikke i vores 

fælles interesse. Det skaber ikke et attraktivt lokalsamfund. Vi har fremsendt indsigelse til 

kommunen og læserbrev til avisen. Status er, at beslutningen er udsat.  

 

Det blev også til endnu et syrisk spisearrangement, juletræsarrangement med fakkeloptog, 

foredrag om børnelitteratur, ølsmagning, en historiegruppe. Hvis du sidder derude med viden om 

Esrums historie, så kontakt borgerforeningen, så vi kan få din historie med. 

Tak for i år.  
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