Formandens Beretning på Esrum Borgerforenings Generalforsamling (GF)
Den 24. august 2020
På Bestyrelsens vegne, vil jeg gerne sige velkommen til alle. Jeg er glad for jeres deltagelse,
og håber vi får en hyggelig aften.
Der er jo gået næste 1 ½ år siden GF 2019, da vi måtte udsætte pga. Corona restriktioner.
Men nu kan vi så endelig få gennemført GF 2020.
Jeg blev valgt ind i bestyrelsen ved GF 2019, og da vi konstituerede os, besluttede vi, at Thea
fortsatte som formand. I mellemtiden har Thea trukket sig, og bestyrelsen har valgt mig som
formand på Bestyrelsesmøde den 6. juni i år. Tusind tak for tilliden. Det er svært at løfte
arven efter Thea, som har været en fremragende formand, men med den meget
kompetente bestyrelses opbakning er det gået fint – tak for det.
Der er jo sket en del siden GF 2019, og jeg vil kort nævne de vigtigste aktiviteter – i
nogenlunde kronologisk rækkefølge.
Aktiviteter siden GF 2019
Skraldedag 2019
Vi mødtes som sædvanligt kl. 10 i Skovkanten, fik udleveret ”snappere”, poser og en rute.
Skraldet blev samlet ved Klubhuset til afhentning, og kl. 12 vendte vi alle tilbage til
Skovkanten for at spise pizzaer – Naturstyrelsen betaler.
Indvielse af Shelter i juni 2019
Shelteret blev en realitet gennem et godt samarbejde mellem Naturstyrelsen, Esrum
Borgerforening og Borgere i Esrum.
Allerede i sommeren 2019 var det godt brugt af folk fra nær og fjern.
Vi håber, at Esrum borgere bruger shelteret, fx til når man holder fødselsdag eller andre
mærkedage, eller bare til overnatning i det fri.
Shelteret kan bookes på udinaturen.dk og er ganske gratis. Det kan det bookes af alle og er
populært, så man skal være hurtigt ude.
Skt. Hans aften 2019
Holdt vi ved Esrum å ved Rishave Parks fællesareal, med kæmpebål med heks, Søren Ågaard
som båltaler, og Kirsten Fries ved bod med drikkevarer.
Duck race 2019 og i 2020
Duck race i september 2019 var et stort hit, og i år, den 4. juli blev vi filmet af TV
Nordkysten. Pga. Corona var der begrænsning på max. 50 deltagere, og vi måtte desværre
afvise de sidste. Det er en fornøjelse at se alle de glade og spændte børn løbe langs åen, og
heppe på hver deres ænder.
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Halloween 2019
Som noget nyt i 2019 havde Esrum Borgerforening og Esrum Kloster arrangeret uhygge for
de lidt større børn på Esrum Kloster. Der kom rigtigt mange spøgelser, monstre og andre
uhyggelige skabninger.
Arrangementer var vel besøgt, og det er noget vi gerne gentager, hvis der er stemning for
det.
Juletræstænding 1. december 2019
Blev også afholdt traditionen tro med gløgg og æbleskiver.
Vedligeholdelse af shelter 2020
Den 6. juni mødtes de fleste fra bestyrelsen for at tjekke op på shelteret – det har vi
forpligtet os til at gøre hvert år.
Skraldedag 2020
Også skraldedagen er blevet udsat pga. Corona og afholdes i år den 19. september –
bestyrelsen håber I møder talstærkt op. Dagen vil blive afviklet lidt anderledes, for pga.
Corona kommer den sociale del af arrangementet til at foregå udendørs – formentligt ved
Naturlegepladsen.
Det er en dejligt at se den store opbakning til de arrangementer, vi hvert år gennemfører.
Skulle der være nogen af jer, der har lyst at hjælpe til ved vores arrangementer, har ideer
eller lyst til at være primus motor ved andre arrangementer, hører vi gerne fra jer. Det er en
rigtig god og hyggelig måde at lære andre Esrum borgere at kende på.
Konkrete projekter vi arbejder med
Det forsømte hjørne (ved Kostskolens p-plads overfor Skovkanten)
Som I måske har bemærket, er campingvognen og traileren med brændeovn blevet fjernet
fra hjørnet. Det er gjort for at gøre plads til at nyt samlingspunkt i byen.
Lige nu arbejder bestyrelsen med planer for om at ændre dette hjørne til en attraktiv plads
for os alle. Vi forstiller os en plads på ca. 130 m2 med belægning, borde bænke og måske en
skulptur. Vi har uformelt fået råderet over hjørnet, som ejes dels af kommunen, dels af
Kostskolen. Vi arbejder på skriftlige aftaler. Vi har også fået tilbud fra 2 entreprenører og
vendt ideer med b.la. Klosteret og Lotte Toftgaard fra Umage, konsulent bureau med
speciale i kunst.
Daginstitutioner
Vi troede vores daginstitutioner havde fået lov at blive i Esrum. Nu ser det dog alligevel ud
til at de skal flytte i 2023. Dette er noget bestyrelsen forventer at skulle følge op på. Men for
at kunne gøre det helhjertet, vil vi meget gerne havde hjælp fra jer, borgere i Esrum. Så vi er
sikre på at repræsentere jeres bedst muligt.
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Busruter
Thea har lavet et stort arbejde med diverse skrivelser til kommunen for at forhindre
nedlæggelse af busruter – tak for det.
Jorddeponi ved Esrumgaard
Vi følger sagen, og er opmærksomme på at om Esrumgaard følger reglerne.
Mobilmast
Til slut vil jeg nævne at vi I bestyrelsen har valgt ikke at engagere os i den verserende sag om
hvor en evt. kommende mobil mast skal placeres. Der er blandt Esrum borgerne delte
meninger om masten, og vi tror ikke det er muligt at danne fælles fodslag i den sag. Vi håber
på jeres forståelse for dette.
Tak for ordet.
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