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

Referat fra bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening den 2. september 2019
Tilstede: Birte Skov Larsen, Brian Ekman-Gregersen, Kirsten Fries og Thea Marie Andersen.
Afbud fra Bo Gottlieb og Carl-Gustav Nissen
1. Valg af referent
Brian Ekman-Gregersen valgt
2. Frivillige til arrangementer i Esrum -Hvilke muligheder?
Det blev diskuteret lidt frem og tilbage. Alle var enige om, at det er vigtigt at det er til en konkret opgave.
Det kan gøres ved at skrive ud på Facebook eller tage fat i en person og tildele ham/hende en konkret
opgave.
Forsøget sættes i gang første gang til DockRace via Facebook.
3. Forskønnelse af svinget på Esrum Hovedgade (Det forsømte hjørne)
Thea har talt med Bent Hansen fra Gribskov Kommune om hjørnet. Han var lydhør men der ingen penge i
kommunekassen til den slags lige pt.
Bent er næstformand i fagudvalget ”Udvikling, By og Land”.
Kirsten og Birte undersøger hvem der ejer grunden via Danmarks Miljøportal og laver en projekt beskrivelse
så kan der senere søges midler via LAG-ordningen
Brian rykker kommunen for at få en tidsfrist for maling af hegnet.
Nedenstående er ikke en del af Esrum hjørne, men en god måde at forskønne Esrum på, hvis der er huller i
veje, mangler gadebelysning eller cykelsti skal fejes.
Efter en bil har været på afveje ved Esrum hovedgade er trådhegnet endnu fikset. Det er ikke TCD der har
opgave men Birte vil anmelde det via linket Tip Gribskov kommunen
4. Børne arrangement herunder duck race d. 28/9.
Carl Gustav havde lavet fint oplæg som Brian sætter på hjemmesiden.
Kirsten tager sig af indkøb: småkager, kaffe, te, saftevand og mælk.
Der blev talt om at bage kage eller Boller og det kunne evt. ligges ud til hjælpere ifg punkt
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5. Samarbejde med Esrum Kloster, herunder Halloween
Thea har taget den nye direktør for Esrum Kloster & Møllegaard Birgitte Meisner Nielsen med på
byvandring.
Det kom der en god snak ud af. De kan bl.a. bruges vores Facebook til deres opslag.
Parkering i byen, når Klosteret har et af deres 4 årlige event blev også vendt. Problemet er dog størst i
Klostergade, og de fleste Esrumborgere har vænnet sig til at der er lidt udfordringer 4 gange om året.
Da der er stor tradition for Halloween i Esrum er der kommet første fælles projekt i hus. Den 31/10
fortælles der en uhyggelig historie på Klosteret hvorefter børnene sendes ud i byen.
Thea forslår det laves 3 enighed: Borgmester, Esrum Kloster & Møllegaard, Esrum Borgerforening. Så alle
er godt informeret om hvad der sker med i og omkring klostret.
6. Orientering fra møde i Lokalforeningsrådet
Det har været afholdt møde om telefonmaster, og Lokalforeningsrådet opfordre kommunen til at lave
samlet plan for hele Gribskov kommune.
Det var også på lokalforeningsrådsmødet Thea kunne fortælle Bent Hansen om det forsømte hjørne i
Esrum.
Referat fra mødet kommer nok her: http://www.lokalforeningsraadet.dk
7. Næste møder
Bestyrelsesmøde mandag den 28/10 kl. 19.30
Første søndag i advent falder 1. december og her er der Juletræstænding.
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