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

Bestyrelsesmøde den 25. april 2017 kl. 19-21 i Skovkanten
Deltagere: Karsten, Kirsten, Elin, Janne, Brian og Bo
Fraværende: Anne Marie Referent: Janne
Dagsorden
1. Orientering (alle)
2. MobilePay konto (alle)
3. Nationalpark - hvad nu? (Karsten)
4. Folkeafstemning i Esrum om nyt postnummer. (Karsten)
5. Shelter og bålhytte ved Esrum Sø. (Karsten)
6. Jorddeponi på Esromgaard (Elin)
7. Historiegruppen orienterer (Elin og Janne)
8. Kontakt til Naturstyrelsen (Janne)
9. Skovkantens lokaler (Kirsten og Janne)
10. Indkøb til juletræ (Kirsten)
11. Arrangementer og evaluering af tidligere arrangementer (alle)
12. Næste bestyrelsesmøde (alle)
13. Evt.
ad. 1 Orientering
Vedtægtsændringerne giver mulighed for 2 nye bestyrelsesmedlemmer i 2018. Hvordan
håndterer vi det? Emnet tages op på et senere bestyrelsesmøde.
ad. 2 MobilePay konto
Foreningen giver nu mulighed for at benytte af MobilePay til betaling af kontingent til kasserer
Kirsten Fries mobilnummer 51 24 71 80.
Ved arrangementer vil det være arrangørens mobil nr. der skal benyttes (se det aktuelle
arrangement). Brian laver QR kode og Janne koden og tekst på hjemmesiden.
Vi har 98 medlemmer på listen, men mangler stadig betaling fra nogle stykker. Navnene er
fordelt og der rykkes igen. Det ville være ønskeligt om medlemmerne giver besked til os hvis
de ikke ønsker medlemskab -så kan vi stryge dem af medlemslisten.
ad. 3 Nationalpark - hvad nu?
Det aftales at Karsten skriver til borgmester i Gribskov Kommune, Kim Valentin for at høre om
hvor langt Gribskov Kommune er med Kongernes Nordsjælland og hvad planerne er for Esrum.
ad. 4 Folkeafstemning i Esrum om nyt postnummer
På generalforsamlingen i marts var der ønske om, og stemning for, at Esrum igen kan få sit
eget postnummer. Karsten har undersøgt muligheden for at oprette en “folkeafstemning” og
dermed finde ud af om interessen er stor nok. Bestyrelsen accepterede at bruge de 500 kr. det
koster at sætte en online afstemning op.
Det er postvæsenet der bestemmer om der kan oprettes et postnummer - kun til Esrum.
I ansøgningen skal man dokumentere flertal i befolkningen og begrunde ønsket.
På mødet var der debat om hvor stort område der skulle kunne falde ind under 3240 Esrum,
men i sidste ende er det postvæsenet der bestemmer det geografiske område.
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Der arbejdes videre med sagen og Karsten skriver tekst til flyer, hjemmeside og Facebook.
Brian og Elin vil gå rundt med materiale til alle Esrums borgerne når det er lavet.
ad. 5 Shelter og bålhytte ved Esrum Sø
Forslag fra Mikael Holm Conner og Karsten Milton om at bygge et shelter og bålplads ved
Esrum Sø. Mikael og Karsten har i første omgang kontaktet skovfoged Jens Ole Andersen i
Naturstyrelsen om mulighed for at opføre et shelter med bålplads i den nordlige ende af Esrum
Sø, hvor der i dag er bålplads/rekreativt område.
Naturstyrelsen synes at idéen er rigtig god og
at det vil kunne blive et fantastisk
samlingssted for Esrums borgere og for
skovens øvrige gæster.
Prisen for projektet ligger imellem 130.000 og
250.000 kr. hvorfor der naturligvis skal søges
om penge til finansiering før det kan besluttes
om projektet gennemføres. Det skal også i
høring og meget mere, men der arbejdes
videre med finansiering af projektet og I
skal nok høre meget mere om det senere.

Billedet viser cirka den ønskede placering.
Læs evt. mere om småbygninger i skoven
her: http://naturstyrelsen.dk/75237
ad. 6 Jorddeponi på Esromgaard
Elin orienterede om hvad der sker i sagen med yderligere jorddeponi på Esromgaard. Hun har
kontaktet Teknik og Miljø i Gribskov Kommune, som kunne fortælle at sagen ikke tages op på
det kommende udvalgsmøde. Det vides endnu ikke p.t. hvornår sagen genoptages.
På bestyrelsesmødet blev det besluttet at Elin kontakter Jesper Hagen Behrendorff/
udvalgsformand i Plan- og Miljøudvalget, for at høre hvornår Esromgaard har opbrugt den
nuværende kvote for jorddeponi.
ad. 7 Historiegruppen orienterer
Historiegruppen orienterer (ved Janne og Elin) at der gøres fremskridt med historiefortællinger
og fakta om Esrums historie. Birgit Farre og Elin har interviewet nogle af beboerne i Esrum og
er ved at sammenskrive disse fortællinger. Peter Kalko og Janne arbejder stadig med facts om
Esrum Kloster og Esrum Vandmølle.
Der er desuden nedskrevet Esrums sange. Al materialet bliver præsenteret via hjemmeside
når det er færdigt. Birgit og Elin har i de historiske arkiver fundet en del gamle billeder som de
gerne vil købe og bruge i materialet (10 kr. stk.) Bestyrelsen bevilger på mødet ca. 2.000 kr.
til indkøb af foto.

2/3

Esrum Borgerforening
Skovkanten / Medborgerhuset
Esrum Hovedgade 21B, 1. sal
3230 Græsted
ad. 8 Kontakt til Naturstyrelsen
Efter anmodning fra et medlem kontakter Janne skovfoged Jens Ole Andersen/Naturstyrelsen
vedrørende udbedring af det våde område på kanalstien (kort før søen).
Forslag fra Janne om at flytte informationsskiltet på P-Plads ved Søvejen hen imod stien. Med
sin nuværende placering er skiltet ikke synligt nok. Skiltet beskriver naturen i og omkring
Esrum Sø og Gribskov. Janne kontakter ligeledes Jens Ole Andersen om dette.
ad. 9 Skovkantens lokaler
Janne har rengjort og opryddet i skabe med service til udlejning i vores lokaler i Skovkanten.
Vi håber at fremtidige lejere vil holde orden i skabene. Billeder påklæbet skabene beskriver
skabenes indhold.
Vidste du at man kan leje service (nok til 50 personer tror jeg!) for 200 kr.?
Læs mere: http://esrumborger.dk/medborgerhus-leje/
Kirsten indkøber en ekstra glaskande til kaffemaskinen med bestyrelsens accept.
ad. 10 Indkøb til juletræ
Kirsten aftaler med Claus Blok om indkøb af ny lyskæde til vores årlige juletræ. Det skal
desuden undersøges om vi kan få et lidt større træ i 2017. Træet i 2016 var meget lille og
kunne næsten ikke ses fra udefra vejen. Bestyrelsen accepterer indkøbet.
ad. 11 Arrangementer og evaluering af tidligere arrangementer
Affaldsdagen den 2. april 2017: Det blev en meget hyggeligt og aktiv dag for de
deltagende, som var en god blanding af børn og voksne. Resultatet blev heldigvis at der var
meget mindre affald at indsamle - set i forhold til 2016.
Det er da også det statistikken fra Danmarks
Naturfredningsforening viser. Færre kg affald
med flere deltagere - på landsplan.
Mon ikke vi også deltager i 2017?
En særlig tak til vores 2 suppleanter Brian og
Bo for at have stået for arrangementet i år.
DN donerede pizza til alle deltagerne bagefter
- og det blev vel modtaget af alle. Tak til DN.

Sct. Hans bål 2017: Kirsten er som vanligt tovholder på dette arrangement. Bestyrelsen
overvejer hvem vores 2017 båltaler skal være….nogle gode idéer og ønsker fra jer derude?
Fællesspisning i Esrum 27.8: Nåede ikke emnet op på dette møde, som derfor udsættes.
ad. 12 Næste bestyrelsesmøde
Næste møde tirsdag den 13. juni 2017 kl. 19.00-21.00 i Skovkanten
ad. 13 Evt.
Nåede ikke mere denne aften….
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