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Referat af bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening den 14. november 2017  
kl. 19:00 i Skovkanten/Medborgerhuset 
 
Deltagere: Karsten Milton, Kirsten Fries, Brian Ekman-Gregersen, Bo Gottlieb, Elin Kirkegaard 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 19.9.2017 
2. Tovholdere til arrangement ”Whiskysmagning” den 18.11.2017 
3. Planlægning af juletræstænding 1. søndag i advent 3.12.2017  
4. Det forsømte hjørnesving Esrum Hovedgade 
5. Statusorientering om økonomi/fondsansøgninger i forhold til projekt Bålshelter  
6. Vision ”Tingbakkeskolen - Danmarks bedste skole” 
7. Debat om cykelsti 
8. Jorddeponi ved Esromgaard - opfølgning af indsigelse vedr. landzonesag 
9. Workshop ”Udvikling af Tisvildevejen” 
10. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde 
11. Evt. 

 
ad. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 19.9.2017 
Referatet blev godkendt. 
 
ad. 2. Tovholdere til arrangement ”Whiskysmagning” den 18.11.2017 
Bo Gottlieb er tovholder og har kontakten til whiskyekspert Martin Marcher. Ekstra reminder om 
arrangementet udsendes pr mail til EB medlemmer af Brian Ekman-Gregersen; desuden ophænges et par 
ekstra plakater. Deadline for tilmelding udskydes til fredag før arrangementet. 
 
ad. 3. Planlægning af juletræstænding 1. søndag i advent 3.12.2017 
Kirsten Fries er den primære tovholder. Christian Mørk Hansen (Juletræssalg Tingbakken) donerer juletræet 
og Carl Gustav Nissen hjælper med opsætning af træet sammen med Karsten Milton og Brian Ekman-
Gregersen. Lars Blok og Claus Blok sørger for lys til træet. Kirsten Fries tager kontakt til Esrum Kost- & 
Friskole for at høre, om vi evt. kan komme indenfor i deres lokaler til lidt varmt at drikke og spise efter selve 
juletræstændingen. Elin Kirkegaard kopierer julesange og tager kontakt til pianist Otto Reffeld.  
Karsten Milton sørger for juletalen. 
Publikumschef Helle Simonsen på Esrum Kloster har i øvrigt i en mail til Karsten Milton givet udtryk for, at 
Esrum kloster evt. næste år gerne vil være medvirkende i juletræstændingen i Esrum by. 
 
ad.4. Det forsømte hjørnesving Esrum Hovedgade 
Af tidsmæssige årsager er der ikke blevet arbejdet med sagen i den senere tid, og der er heller ikke taget 
kontakt til skoleleder Jesper Harrsen desangående. Punktet genoptages derfor igen på det næste 
bestyrelsesmøde.  Foruden Karsten Milton og Anne Marie Karlsson vil også Bo Gottlieb og Elin Kirkegaard 
indgå i arbejdet. Det blev desuden foreslået at kontakte Martin Vaaben for at høre om hans eventuelle 
interesse i at indgå i arbejdet med at forskønne og optimere hjørnet som et samlings- og mødested for 
esrumborgere.  
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ad. 5. Statusorientering om økonomi/fondsansøgninger i forhold til projekt Bålshelter 
LOA fonden (Lokale- og Anlægsfonden) har bevilliget kr. 83.333 som etableringstilskud til projektet 
”Bålshelter ved Esrum sø”. Mange tak fra Esrum borgerforening. 
Med de tidligere bevillinger på kr. 50.000 fra NordeaFonden og kr. 70.000 fra Esrum kloster/Esrum 
Peregrinus mangler nu kun omkring kr. 50.000 for at projektet kan blive realiseret.  
Flere fondsansøgninger er stadig ”ude”; bl.a. i Friluftsrådet. 
 
ad. 6. Vision ”Tingbakkeskolen - Danmarks bedste skole” 
Karsten Milton har i den lokale presse skrevet et debatindlæg ”Tingbakkeskolen kan blive Danmarks bedste 
skole”. Den lokalpolitiske respons hertil har været god (bl.a. af formand for børne-/ungeudvalget Trine 
Egetved), og en gruppe forældre til børn på Tingbakkeskolen har fulgt op med et åbent brev over samme 
tema. 
 

Karsten Miltons debatindlæg havde følgende ordlyd: 
Med egen ledelse og egen skolebestyrelse kan visionen ”Tingbakkeskolen - Danmarks bedste skole” 
blive til virkelighed. Den bedste beliggenhed, det bedste lokalsamfund og de bedste børn. 
Forudsætningerne er til stede for at skabe noget unikt. Et stærkt brand som kan tiltrække 
børnefamilier til lokalområdet og til kommunen. 
Vi mangler en stærk ledelse til at føre ideerne ud i livet. En selvstændig og lokal ledelse som er 
dedikeret til VORES skole. Der skal gøres op med fortidens centralisering og sammenlægning. Med 
egen ledelse og egen skolebestyrelse kan visionen blive til virkelighed: Tingbakkeskolen skal være 
Danmarks bedste skole. 
Vores egen ledelse skal være med til at brande skolen i skoven, skolen ved porten til Nationalparken 
Kongernes Nordsjælland, skolen med de sikre skoleveje, skolen med det bedste sammenhold og de 
gode ideer. Skolen med fokus på trivsel, nærvær og personlig udvikling. 

 
ad. 7. Debat om cykelsti 
Etableringen af cykelsti på Tingbakken er påbegyndt, og det har allerede medført stor debat på 
borgerforeningens facebookside om især cykelstiens visuelle udtryk, cykelstiens sikkerhed og bilkørebanens 
bredde.  
Hertil har Esrum Borgerforening svaret med følgende: 
 

I den sidste tid har der været en masse skriverier angående cykelstien. Flere har givet udtryk for, at 
de er utilfredse med den valgte løsning. Det er vi rigtig kede af i Esrum Borgerforenings bestyrelse. 
 

Bestyrelsen har kæmpet for børnenes trafiksikkerhed i årevis. Vi har indtil nu heldigvis været 
forskånet for alvorlige ulykker, men den dårlige sikkerhed kunne let have kostet liv. Borgerne i 
Esrum har været utrygge ved 2-1-vejen, og en cykelsti har været ønsket i mange, mange år. Vi har 
forsøgt at ændre vores lokalsamfund i en positiv retning til glæde for vores børn og os alle sammen. 
 

Borgerforeningen har været i løbende dialog med borgmesteren og det øvrige byråd. Vi foreslog i 
sin tid "den optimale løsning" i form af en dobbeltrettet cykelsti i stil med den på Østvej. Der var 
desværre ikke et politisk flertal, da løsningen ville koste adskillige millioner kr. (3,5 mill. kr.). Den 
nuværende er således et kompromis, der giver den nødvendige trafiksikkerhed. 
 

Til et møde imellem Gribskov Kommune, Skolebestyrelsen fra Tingbakkeskolen og Esrum 
Borgerforening i efteråret 2017 fremlagde administrationen en løsning til 450.000 kr. med en 
cykelsti afmærket med kantpæle.  
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Løsningen blev præsenteret mundtligt og uden grafisk visualisering, hvad der sjældent sker i den 
slags sager. Løsningen blev (er) godkendt af politiet. Skolebestyrelse og Borgerforening stillede 
sig positiv overfor løsningen på denne baggrund; idet vi satte sikkerheden meget høj for cyklende 
børn. 
 

DER ER IKKE FEJET NOGET IND UNDER GULVTÆPPET 
Løsningen med dobbeltrettet cykelsti, kantpæle, ny afmærkning og kørebaner med 
minimumsbredde er blevet fremlagt adskillige gange: 
- Pressemeddelelse fra byrådsmedlem Trine Egetved. 
- Artikel på SN.dk af byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen 
- Dagsordner fra Gribskov Kommune 
- Mødereferater fra Gribskov Kommune 
- Utallige facebook-opslag på Esrum Borgerforening 
- Mødereferater fra Esrum Borgerforenings bestyrelsesmøder 
 

Hvis man skulle komme med et kritikpunkt i forhold til forløbet, så skulle det være, at der ikke har 
været nogen grafisk fremstilling af løsningen. Men såfremt man skønnede det nødvendig, skulle 
man have efterspurgt en sådan, imens tiden var til det. 

 

Lokalsamfundet er fuldt informeret i denne sag. Vi er kede af, at kritikken bliver udtrykt i ”sidste 
time”, hvor det ikke er muligt at gøre en forskel. Der har været ALLE muligheder for at komme med 
indsigelser, inden den endelige beslutning blev taget. 
 

Husk at værdsætte den frivillige indsats. Der er således nogen, som har forsøgt at ændre vores 
samfund til det bedre. Det er for nemt at stille sig på sidelinjen og ytre sig efterfølgende. Deltag i 
debatten og i processen og gør jeres mening gældende, imens der er mulighed for at gøre en 
forskel. 
 

Mvh 
Bestyrelsen i Esrum Borgerforening. 

 

 
ad. 8. Jorddeponi ved Esromgaard - opfølgning af indsigelse vedr. landzonesag 
Jorddeponiet ved Esromgaard synes at vokse sig bekymrende større og større. Efter endt konstituering af 
det nye byråd med tilhørende nye politiske udvalg, vil borgerforeningens bestyrelse derfor: 

1) dels forny vores indsigelse mod Esromgaards ansøgning til kommunen om tilladelse til yderligere 
at udvide det eksisterende jorddeponi 

2) dels påpege det aldeles foruroligende ved ejendommens aktiviteter (deponering af materiale af 
tvivlsom karakter) i forhold til vandmiljøet.  

 
ad. 9. Workshop ”Udvikling af Tisvildevejen” 
Foreningen bag Tisvildevejen, KulturNaturNordsjælland, der arbejder på at udvikle den 100 km lange 
vandrerute fra Esrum til Tisvildeleje gennem Nordsjællands naturområder og historiske landskaber, holder 
workshop om projektet den 23.11.2017. Esrum borgerforenings bestyrelse deltager med Bo Gottlieb, 
Kirsten Fries, Karsten Milton og Brian Ekman-Gregersen. 
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ad. 10. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde 
Næste bestyrelsesmøde fastsættes til tirsdag den 30. januar 2018, kl. 19:00 i Skovkanten/Medborgerhuset. 
 
ad. 11. Evt. 

1) Borgerforeningen har modtaget en skrivelse vedr. den nye cykelsti fra esrumborger Käthe Mohr. 
Karsten Milton svarer skriftligt på henvendelsen. 

2) På vegne af Esrum borgerforenings historiegruppe omdeles orienterende til bestyrelsen den senest 
udarbejdede historiefortælling fra det gamle Esrum med titlen Kurt Jensen - om familie, opvækst og 
Luthersk Mission i Esrum. 

 
Ref. Elin Kirkegaard. 
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