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

Referat fra bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening den 13. januar 2020
Tilstede: Birte Skov Larsen, Bo Gottlieb, Brian Ekman-Gregersen, Carl-Gustav Nissen, Kirsten Fries og Thea
Marie Andersen.
Afbud fra Mikael Holm Conner
1. Valg af referent
Thea Andersen
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18/11 2019:
Referat er godkendt.
3. Bordet rundt
Kirsten:
Juletræstænding:
Alt gik godt. Der var ca. 100 deltagere.
Kirsten har modtaget mange positive tilbagemeldinger.
Inden, vi får juletræ næste år, skal vi huske at tømme brønden for vand, sten og grus.
Det skal være nemmere at rette jule quizzen, idet det tager for lang tid at rette den. Desuden bør vi overveje
at lægge quizzen ud på bordene inden start, så det ikke tager tid at udlevere dem.
Formandens tale afholdes udendørs, hvis vejret er til det, ellers indendørs.
Kirsten er gået i gang med opkrævning af Kontingent for 2020. Betalingsfristen er fastsat til 15/2 2020.
Kristen tager kontakt til Danske Bank for at undersøge mulighed for at få oprettet et mobil pay nr. hvor vi kan
modtage vores kontingent.
Bo:
Efterspørger velkomstfolder til uddeling til nye beboer i Kroengen.
Kirsten leverer, og søger for der ligger nogle til bestyrelsen i bestyrelseslokalet.
Brian:
Brian og Birte deltog på møde med Lokalforeningsrådet dem 19/11 2019, hvor der var oplæg fra landsbyen
Torup, der blev kåret til årets landsby 2019. Et meget inspirerende møde med mange ideer til, hvordan man
kan skabe liv og bæredygtighed i de små landsbysamfund. Birte har tidligere sendt opsamling fra mødet.
Brian har fået info om skraldedag d. 26/4 fra DNF. Han søger for at have info klar til Generalforsamlingen.
Birte:
Projektet omkring hjørnet har været sat lidt i bero hen over julen, men Birte går i gang med at følge op på
tilbagemeldinger fra entreprenør, som besigtigede forholdene den 17/12 2019 Birte følger også op på
manglende tilbagemelding fra Esrum Kloster vedr. ideer til projektet, og specielt ideer til skulptur.
Carl-Gustav foreslår at Birte kontakter Markus Ley fra "Honning og Have".
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Carl-Gustav:
Har kontaktet leverandør af ænder til Duck-race. De har mange forskellige ænder med forskellige temaer.
Bestyrelsen har besluttet ænder gerne må indkøbes.
Thea:
Der er udsendt Planstrategi til gennemlæsning. Planstrategien kan være god at læne sig op af i forbindelse
med Borgerforeningens arbejde, så det så vidt muligt kan få et sammenhæng med kommunens Planstrategi.
Thea har deltaget i møde vedr. affaldssortering. Det er et krav fra EU at større del af vores affald skal
genanvendes, og det stiller i sidste ende krav til, hvordan vi som borgere sorterer vores affald. Det har derfor
været en ønske fra Gribskov Kommunes side, at være på forkant og høre hvordan borgerne stiller sig i
forhold til de forskellige mulige affaldssorterings løsninger, der er til rådighed.
Desværre var grundejerforeninger fra sommerhusområder overrepræsenterede på mødet, hvilket kan give
en lidt skæv indfaldsvinkel.
Borgerforeningen roser opsætning af forskellige containere til affaldssortering ved sportspladsen. Der er dog
stort ønske om en pap-container.
Desuden har vi bemærket, at der ved Møllegården er opsat glas container. Thea undersøger om den er til
klosterets glas eller til offentlige benyttelse?
4. Forberedelse af Generalforsamling 2020
Generalforsamling afholdes d. 30. marts 2020 kl. 19:00.
Kirsten har regnskab klart senest d. 1. marts.
Forslag til vedtægtsændringer:
- Regnskab skal udsendes sammen med endelig dagsorden en uge før generalforsamling. (Birte formulerer et
forslag til vedtægtsændringer).
Bestyrelsen vil forsøge at oprette relevante udvalg på Generalforsamlingen. Alle medlemmer kan få en plads
i det udvalg, der interesserer netop dem, uden at skulle involveres i det øvrige arbejde i Borgerforeningens
bestyrelse.
Forud for generalforsamlingen vil bestyrelsen orienterer om muligheden for at danne udvalg der fx tager sig
af børnearrangementer, madaftener mv.
Thea laver indkaldelse til generalforsamling og Brian udsender den til medlemmer.
Indkaldelse / dagsorden bør indeholde oversigt over den siddende bestyrelse, med markering af hvem der er
på valg.
De praktiske ting gennemgås på et bestyrelsesmøde op til generalforsamlingen
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5. Status på drejebøger til arrangementer
Brian er næsten klar med en til skralddag
Birte lave skabelon til drejebog, som vi kan udfylde.
6. Evt.
Næste bestyrelsesmøde d. 19. marts kl. 19:30.

Esrum den 18. januar 2020
Thea Marie Andersen
Referent
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