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Referat fra bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening, torsdag den 19. marts 2020 

 

Sted: På Kanten (messenger), referent: Mikael Holm Conner 

Tilstede: Birte, Kirsten, Thea, Bo, Brian, Carl-Gustav & Mikael 

  

Dagsorden: 

·        Valg af referent: Mikael Holm Conner 

·        Projekt hjørnet 

·        General Forsamling 

·        Møde med Borgmesteren 

·        Henvendelse om hjælp til flagallé 

·        Esrums Historie – fremtidigt aktivitet 

·        Facebook og reklame 

·        Shelter 

·        Skraldedag 

·        Evt. 

  

Projekt Hjørnet 

Birte har fået vurderet ansøgning hos Nordeafonden, som siger vi godt kan ansøge. Priser fra 2 entreprenører på 

projektet. 1: Esben Bendtsen; dkk 109.500 inkl. moms med slotsgrus (overslag: 12. februar), 2: Janus Engelbregt dkk 

155.393 inkl. moms (tilbud). Projektet skal præciseres mere nuanceret ved endeligt detaljeret projekt økonomi/ 

budget. Godkendelse for etablering fra både kommune og Kost & friskole skal dokumenteres. Vedligeholdelsesplan 

skal udarbejdes. Vi undersøger muligheden for en anden type belægning end slotsgrus, da denne ikke er 

vedligeholdelsesfri og hurtigt bliver et samlingssted for vandpytter. 

Kostskolen har udmeldt de ikke vil stå for vedligeholdelse.Skal præciseres hvor og hvorvidt kommunen står for 

vedligehold. 
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Gode idé, at f.eks. Skovskolen laver ’Frederiksborg hesten’ i træ. Andre idéer modtages med 

kyshånd. Se evt. http://skulpturvaerkstedet.dk/portfolio/husdyr-fynske-landsby/. Bestyrelsen er ret begejstret for 

skulpturværkstedet. 

Hjørnet, område ca. 130 m2 ved Esrum Kost & friskole. 

Samarbejde med f.eks. Idrætsforeningen/ Lars Blok, senior forening. Samarbejde kan åbne op for eksempelvis DGI/DIF 

foreningspulje. Andre puljer: Spar Nord Fonden. Musik I Lejet deler DKK 1.000.000 til foreninger i Gribskov 

http://musikilejet.dk/, 

  

General forsamling 

Birthe formulerer vedtægsforslag på bestyrelsens vegne. 

  

Regnskab har Thea og Kirsten været igennem. Regnskaber er underskrevet. Der er efterfølgende blevet tilrettet et par 

misforståelser omkring bl.a fondsmidler fra tipsmidler, som er fra LOAfonden, og formanden leder stadig efter 6 ører 

der mangler i kassen. 

  

General forsamling er aflyst pga. COVID-19. Der indkaldes til ny når situationen vedr COVID-19 er ændret. 

  

Møde med Borgmester Anders Gerner Frost 

Møde med borgmester d. 2. april. Vi fastholder datoen, og forbereder os på at karantænem stadig kan være 

gældende. Overveje at afholde mødet udendørs eller via messenger som dagens bestyrelsesmøde, hvis det er tilladt at 

mødes under 10 personer til den tid. 

  

Hjælp til flagallé 

Hjælp til at sætte flag op i byen. Claus Blok spørger. Dato er ikke meldt ud, da alle konfirmationer er aflyst. Brian, Carl-

Gustav, Thea vil gerne hjælpe. Hensigtserklæring om at det kan vi godt, hvis omstændighederne tillader sClausig det. 

  

Esrums historie 

Birgit Farre og andre omkring det gamle Esrum. Tages op igen efter COVID-19. Aktivitet i borgerforening. 
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Historier i forhold til vores hjemmeside, bedes koordineres med dem der står for det (Elin 

Kirkegaard, Birgit Farre og Brian Ekman-Gregersen). 

  

Facebook 

Diskussion af hvad der er ok, at reklamere for på vores facebook gruppe. Ansvarlig for facebook, Brian og Thea, styrer 

om opslag er for meget, eller ok. 

  

Shelter, hvordan går det? 

Mange brugere, ser generalt fint ud, småt med affald, rist mangler til bål i båkhytten, og der mangler brænde. Thea 

tager den. 

  

Skraldedag: 

Søndag d. 26. april. Brian tilmelder os, og vi afvikler som planlagt. Med pizza. 

  

Sauna: 

Skal vi have Sauna? Måske i forbindelse med opførelse af ny sal på Kost & friskolen? En trailer løsning? 

(https://www.isauna.dk/). Tages op på næste bestyrelsesmøde. 

  

Næste møde: 

Torsdag d. 16. april kl. 19:30.  

 

https://www.isauna.dk/

