Esrum Borgerforening
Esrum Hovedgade 21B, 1. sal
Esrum, 3230 Græsted

Referat af Bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening den 19. september 2017
kl. 19:00 i Skovkanten/Medborgerhuset
Deltagere: Karsten Milton, Kirsten Fries, Janne Aarre, Anne Marie Karlsson, Bo Gottlieb, Brian EkmanGregersen, Elin Kirkegaard
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 8.8.2017
2. Orientering ved formanden
3. Evaluering af spisearrangement 27.8.2017
4. Planlægning af arrangement ”Whiskysmagning” v. Martin Marcher 18. november 2017, kl. 14-17
5. Orientering om weboverdragelse og drøftelse af flow mm. i forhold til hjemmesiden esrumborger.dk
6. Det forsømte hjørnesving Esrum Hovedgade - resultat af henvendelse til Gribskov kommune
7. Farvel/stor tak til Janne Aarre
8. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
9. Evt.

ad. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 8.8.2017

Referatets pkt. 10 vedr. Region Hovedstadens udpegning af et område ved Dronningmølle/”Rusland” som
interesseområde for råstofindvinding ønskede Anne Marie uddybet. Elin orienterede om, at en gruppe
enkeltborgere i Esrum har indsendt en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet om forholdet. Esrum
borgerforening har derimod ikke deltaget i klagesagen med den begrundelse, at Dronningmølle ligger
udenfor borgerforeningens ”aktionsradius”. Referatet blev herefter godkendt.

ad. 2. Orientering ved formanden

*Karsten Milton orienterede om, at tre bestyrelsesmedlemmer deltog i dialogmødet om Kongernes
Nordsjælland på Esrum Kloster & Møllegaard den 17. august. Borgerforeningen gav her sit besyv med;
blandt andet pointerede EB det uheldige i, at nationalparkens besøgende som det første i Esrum møder en
nedslidt by med huller i vejene og forsømte kommunale rækværk i byens midte mm.
*Formanden orienterede desuden om, at der er sendt nye/flere ansøgninger om midler til et bålshelter ved
den nordlige ende af Esrum sø. Det drejer sig om Lokale- og Anlægsfonden (LOA fonden), Spar Nord
fonden, Det Grønne Hus, Nordea fonden (lille beløb) og Friluftsrådet. Svar afventes.
* Glædeligt har Byrådet besluttet at etablere cykelsti på Tingbakken for 400.000 kr. med følgende
konditioner:
-Fartgrænsen på 40 km/t fastholdes.
-Den nuværende afmærkning fjernes, og der indrettes en dobbeltrettet cykelsti langs den ene side.
-Cykelstien afmærkes med kantpæle.
-Bilisterne får 2 kørebaner, som reduceres til minimumsbredde for at give plads til cyklisterne.
Blandt andre har Esrum borgerforenings kamp gjort fyldest!
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ad. 3. Evaluering af spisearrangementet 27.8.2017

Arrangementet var en stor succes med mange tilfredse tilbagemeldinger. Forberedelserne, herunder
opsætning af partytelt med hjælp af både danske og syriske medborgere, gik smertefrit. De deltagende i
festen var en sund blanding af nye og gamle esrumborgere; både børn og voksne deltog og syriske
flygtninge bosat i Esrum var også med. Hannos grillmad var fremragende; den fik fra alle kanter stor ros.
Oprydning og nedtagning af partytelt dagen efter forløb også uden problemer.
Der var i bestyrelsen stor enighed om at gentage succesen til næste sommer. Jesper Hanno har allerede
tilbudt sin hjælp i sommeren 2018, og han har fremsat et forslag om at kombinere fællesspisningen med et
”Esrum marked”, hvor lokale borgere demonstrerer og sælger egenproduktioner som for eksempel
honning, øl, strikke/hæklevarer og smykker. Karsten efterlyste mere fokus på børnefamilier.
Bestyrelsens begejstring over spisearrangementet fik Bo Gottlieb til at forslå juletræstændingen i december
videreudviklet, så det bliver muligt at komme indendørs - i ly og læ - for at høre juletale, få gløgg eller cacao
og æbleskiver samt konversere med andre esrumborgere på kryds og tværs. Dette afledte en drøftelse af,
hvorvidt det var muligt at kombinere juletræstændingen med indendørs samvær på Esrum Kost- & Friskole.
Kirsten Fries gjorde opmærksom på, at Esbønderup kirke og det nye Rema også afholder juletræstænding 1.
søndag i advent med gløgg og æbleskiver. Trods dette, blev besluttet, at vi i Esrum, traditionen tro, holder
juletræstænding på pladsen foran Esrum Kost- & Friskole, og at Karsten Milton tager kontakt til skoleleder
Jesper Harrsen for at drøfte muligheden for et fælles adventsarrangement.

ad. 4. Planlægning af arrangement ”Whiskysmagning” v. Martin Marcher 18. november 2017

Bo Gottlieb har talt med Martin Marcher og fået bekræftet tidspunkt (kl. 14-17), aftalt honorar og fastlagt,
at det afvikles i borgerforeningens lokale med maksimalt 25 deltagere. Pris for medlemmer kr. 100 og for
ikke medlemmer kr. 150. Elin udarbejder opslag til annoncering.

ad. 5. Orientering om weboverdragelse og drøftelse af flow på hjemmesiden esrumborger.dk

Janne Aarre har 5.9.2017 afleveret hele borgerforeningens web-del til bestyrelsen. Brian Ekman-Gregersen
er foreningens nye webmaster/webredaktør, og han har fået overdraget alle dokumenter relateret Esrum
borgerforening på en harddisk.
Brian opfordrer bestyrelsen til at tænke over hjemmesidens indhold og flow fremadrettet. Skal der være
mere borgerinvolvering på hjemmesiden, i givet fald hvordan - og hvor hyppigt skal/bør der udsendes
nyhedsbreve?
Brian gør desuden opmærksom på, at der fremover kommer udgifter i forbindelse med at vedligeholde
hjemmesiden i form af blandt andet opdatering af licenser. Det blev desuden pointeret, at der på
hjemmesiden ikke kan annonceres for partipolitiske møder, der afholdes i Esrum; men at der ikke er noget i
vejen for, at sådanne lokale møder kan slås op på EB’s facebookside af enkeltpersoner fra Esrum.

ad. 6. Det forsømte hjørnesving Esrum Hovedgade - resultat af henvendelse til Gribskov kommune

Esrum borgerforening har længe haft et stort ønske om at skabe et samlingssted centralt i Esrum (i
hjørnesvinget Esrum Hovedgade), hvorfra relationer mellem esrumborgere kan styrkes. For at få
grundbetingelserne på plads, har Anne Marie Karlsson tilsendt kommunen en anmodning om
detailoplysninger om hjørnets præcise arealomfang.
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I mail af 13. september 2017 har Torsten Forsberg fra Center for Teknik og Miljø, Gribskov kommune, sendt
følgende kort over parkeringsarealet ved Esrum Kost- & Friskole, og hvor de lyserøde streger markerer
matrikelskel:

Torsten Forsberg har desuden telefonisk til Anne Marie meddelt, at Esrum Borgerforening kan fremsende
ønsker om fliser, buske mv for hjørnet, hvorefter Torsten Forsberg vil være behjælpelig med at sende en
ansøgning videre til Materialgartneren.
På bestyrelsesmødet udviklede der sig en diskussion om ønsker - blandt andet omfattende flisebelægning,
etablering af nyt hegn mod hovedgaden, specielle Esrum bænke (”sladrebænke”) udformet af lokale
kunsthåndværkere, en bog-byttecentral, opslagstavle og etablering af et stationært ”juletræshul”.
Endvidere blev muligheden for at opstamme eller helt fjerne nogle af de store træer i skellet til Esrum Kost& Friskole drøftet. Det blev derfor besluttet, at Karsten Milton og Anne Marie Karlsson snarligt tager
kontakt til skoleleder Jesper Harrsen for at debattere problemstillingen.
Punktet genoptages på borgerforeningens næste bestyrelsesmøde.

ad. 7. Farvel/stor tak til Janne Aarre

Janne Aarre, Esrum Borgerforenings mangeårige webredaktør, forlader Esrum, da hun og hendes mand
Bjarne flytter til Gilleleje. Janne har dygtigt administreret borgerforeningens hjemmeside; kommunikeret
med esrumborgere via nyhedsbreve, mails og facebook - og i det hele taget været et usædvanligt dedikeret
og ambitiøst bestyrelsesmedlem i Esrum Borgerforening siden 2012.
På vegne af bestyrelsen overrakte formanden en gavekurv, blandt andet indeholdende lokalt producerede
varer, til Janne.
Bo Gottlieb, der er 1. suppleant i bestyrelsen, overtager Jannes plads pr. 1.10.2017.
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ad. 8. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde i Esrum borgerforening blev fastlagt til tirsdag den 14. november 2017, kl. 19.

ad. 9. Evt.

*Bestyrelsen vil undersøge via borgerforeningsmedlem Carl-Gustav Hardonk Nissen, der er ansat hos
HedeDanmark, om muligheden for at anskaffe Esrum et juletræ, der ikke er for kostbart, til 1. søndag i
advent den 3. december 2017.
* Elin orienterede om samtalemødet med ”Ny Gribskov” den 12. september 2017 på Møllegården. I alt 12
personer deltog i mødet, hvor der udviklede sig en god diskussion om Esrum og Esbønderups udfordringer,
ønsker og drømme. Berørte emner var: Esrum jordtip, naturstruktur i nationalparken, hestetrek,
busforbindelser, skole, idrætsfaciliteter, stilleskov med ro til meditation/mindfullnes, ressourcepersoner i
nærområdet, potentiel brug af Esbønderup sygehus til ny efterskole med fokus på natur, vandrehjem mm.
Esrum Klosters direktør Arne Kvist gentog på mødet sit ønske om et samarbejde med borgerforeningen om
”Esrum Klosterby”.
Ref./Elin Kirkegaard
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