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Referat af bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening den 10. april 2018  
kl. 19:00 i Skovkanten/Medborgerhuset 
 
Deltagere: Brian Ekman-Gregersen, Kirsten Fries, Bo Gottlieb, Henrik Crillesen, Thea Andersen, Carl-Gustav 
Nissen, Elin Kirkegaard 
Afbud: MIK (Mikael Tobiasen) 
 
 
Dagsorden: 

1. Præsentation af den nye bestyrelse 
2. Godkendelse af referat af generalforsamling 20.3.2018 
3. Planlægning af DN affaldsindsamling 22. april 2018 
4. Regelsæt for den nye cykelsti på Tingbakken 
5. Esrum jorddeponi - det videre forløb 
6. Status for projekt ”Forskønnelse af Esrum hjørne” 
7. Mulig deltagelse i Lokalforeningsrådets møde 12. april 2018 
8. Ideer til kommende arrangementer 
9. Evt. 

 
 

ad. 1. Præsentation af den nye bestyrelse 
Forud for bestyrelsesmødet modtog bestyrelsen fra Karsten Milton den 6. april 2018 meddelelse om, at han 
grundet arbejdsmæssige udfordringer stopper sit engagement, herunder formandskab, i Esrum 
borgerforenings bestyrelse. En meddelelse, der i bestyrelsen bestemt ikke blev inkasseret med begejstring. 
 
Karsten Milton har været en fremragende formand for borgerforeningen; han har været en unik god 
kommunikator til både lokalsamfund og til den politiske arena. Han har oparbejdet en stor kontaktflade, og 
han har lagt mange kræfter i blandt andet etablering af cykelsti på Tingbakken, nye busskure og ansøgning 
af fondsmidler til opsætning af bålshelter ved den nordlige ende af Esrum sø.   
 
Sammensætningen af den ny bestyrelse blev diskuteret, og konstitueringen blev følgende: 

 Thea Andersen - Formand 
 Brian Ekman-Gregersen - Næstformand, Webredaktør, Facebook-adm. 
 Kirsten Fries - Kasserer 
 Elin Kirkegaard - Sekretær 
 Carl-Gustav Nissen - Medlem 
 Henrik Crillesen - Medlem 
 Bo Gottlieb - Medlem 
 Mikael Tobiasen (MIK) - Suppleant 

 
 
ad. 2. Godkendelse af referat af generalforsamling 20.3.2018 
Referatet blev godkendt. Supplerende blev besluttet, at regnskabet oploades under dokumenter på 
hjemmesiden. Desuden at både Kirsten Fries og Thea Andersen er modtagere af meddelelser/dokumenter 
fra både CVR og nem id. 
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ad. 3. Planlægning af DN affaldsindsamling 22. april 2018 
Brian Ekman-Gregersen, der er hovedtovholder på arrangementet, har dels meldt borgerforeningens 
deltagelse til DN og dels søgt støtte til forplejning af de deltagende. Indsamlingsposer og plakater er 
derudover i hus. Brian Ekman-Gregersen opretter begivenheden på foreningens facebookside.  
 
Carl-Gustav Nissen hjælper på dagen, herunder fastlæggelse af de ruter, som skraldet indsamles fra. 
Kirsten Fries forudbestiller pizza til forplejning af deltagerne, og hun stiller drikkevarer frem. Henrik 
Crillesen henter pizzaerne i Gilleleje. Thea Andersens mand tager foto; dels af nogle af skraldeindsamlerne i 
byrummet, dels fra den fælles hyggespisning efter endt indsamling.  
 
 
ad. 4. Regelsæt for den nye cykelsti på Tingbakken 
I medfør af punktets behandling på generalforsamlingen, blev det på bestyrelsesmødet diskuteret, hvorvidt 
der bør rettes henvendelse herom til kommunen - og i givet fald i hvilket omfang. 
 
Det blev besluttet, at formanden retter en skriftlig henvendelse til Gribskov kommunen, hvori det 
pointeres, at vi er glade for på den nye cykelsti på Tingbakken; men at der er udfordringer/problemer med 
at krydse vejen både ud for Esrum hovedgade 2 og ved Østvejens udmunding. Esrum borgerforening vil 
anmode om en teknisk løsning, fx blå markering, som tydeligt understreger, hvordan gående og cyklende 
færdsel korrekt krydser vejen de to steder.   
  
 
ad. 5. Esrum jorddeponi - det videre forløb 
I medfør af diskussionen om Esrum jorddeponi på generalforsamlingen, blev det videre forløb af punktet 
behandlet. Vi mangler oplysning og konkrete svar på blandt andet: 

- Hvad er det konkrete regelsæt for jorddeponi? 
- I hvor lang tid fortsætter jordpåfyldningen i Esrum, og hvornår er den øvre grænse nået?  
- Hvem undersøger beskaffenheden af den jord, der påfyldes? 
- Hvem udfører kontrol og verifikation? 
- Er det vognmanden (der afleverer jord), eller er det den afsendende kommune, der er ansvarlig for 

at indhente relevante laboratorieundersøgelser? 
 
Det blev besluttet, at borgerforeningens bestyrelse inviterer ingeniør Jens Andersen, der er med i DN 
Gribskov og medlem af DNs hovedbestyrelse, for at få belyst ”hvad der er op og ned” i sagen - og herfra 
vurdere, om der eventuelt er behov for et senere borgermøde.  
MIK retter henvendelse til Jens Andersen for at invitere til et møde med Esrum borgerforenings bestyrelse, 
gerne mandag den 4. juni 2018, hvor bestyrelsen næste gang er samlet. 
 
 
ad. 6. Status for projekt ”Forskønnelse af Esrum hjørne” 
Af tidsmæssige årsager blev punktet udsat. 
 
 
ad. 7. Mulig deltagelse i Lokalforeningsrådets møde 12. april 2018 
Det blev besluttet, at MIK og Elin Kirkegaard så vidt muligt deltager. 
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ad. 8. Ideer til kommende arrangementer 
Følgende ideer fremkom: 

- Gentagelse af whiskysmagning (Bo Gottlieb) 
- Ekskursion til ”Den økologiske landsby Torup” (Kirsten Fries) 
- Turnuskaffeklub for kvinder (Kirsten Fries) 
- Ekskursion til ”Skolebigården” (Carl-Gustav Nissen)  
- Kork-off; et både ræs i Esrum Å, hvor bådene er lavet af vinkorkpropper, - for børn og voksne og 

eventuelt sammen med Esrum Ålaug (Carl-Gustav Nissen) 
Fantastiske forslag, der arbejdes videre med i bestyrelsen.  
Kork-off ideen kan eventuelt sammenkobles med en sommerfest. 
 
 
ad. 9 Evt. 
 Sædvanen tro er der flagallé i Esrum Kristi himmelfartsdag i anledning af konfirmanderne. Claus 

Blok, der altid sørger for byens flagallé, kan i år ikke nedtage flagene den 10. maj. Henrik Crillesen 
(evt. med hjælp fra Brian Ekman-Gregersen) lovede at erstatte Claus Blok denne eftermiddag med 
at nedtage og stille flagene på plads.  

 
 Sankt Hans arrangementet planlægges på det næste bestyrelsesmøde, der blev fastsat til mandag 

den 4. juni, kl. 19.00 i Skovkanten/Medborgerhuset. 
 

 

Ref. Elin Kirkegaard 
15. april 2018 
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