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

Referat bestyrelsesmøde mandag den 23. november 2020 kl. 20 i Skovkanten
Deltagere: Kirsten Fries, Brian Ekman-Gregersen, Birte Skov Larsen
Fraværende med afbud: Thea Andersen, Mikael Connor
Referat i henhold til dagsorden
1. Arbejdsgruppe vedr. bedre internet i Esrum
Thea og udvalgte Esrum borgere har nedsat en arbejdsgruppe med det formål at undersøge
muligheder for bedre internet i Esrum. Der skulle have været holdt et on-line møde i dag kl.
19-20, men det blev aflyst pga. mandefald. Mødet er foreløbigt udsat til torsdag den 26.
november kl. 19-20.
2. Referat fra sidste møde den 5. oktober 2020
Referatet er godkendt og er lagt ud på hjemmesiden.
3. Bordet rundt
Kirsten: Nogen har placeret en kæmpestor sten på vejen ned til shelteret – viser foto. Den er
farlig, fx hvis man cykler i mørke, så den bør enten gøres synlig eller fjernes. Kirsten sender
foto af stenen videre til Brian, som kontakter skovløber/Naturstyrelsen.
Brian: Overvejer at oprette et Esrum forum, hvor man kan registrere fx gå og løbe ture til
hinandens inspiration. Det bliver ikke i Esrum Borgerforenings regi – blot til info, og god ide.
Thea: Havde forinden mødet sendt sit input til dette punkt vedr. Davids nylige fratrædelse
fra bestyrelsen. Det vækker bekymring, at David har fået det indtryk, at bestyrelsen tager
beslutninger ud fra egne holdninger.
4. Præsentation til møde med Borgmesteren (udsat på ubestemt tid) fremsendt som pdf fil til
alle
Birte har sendt præsentation ud til alle, og nu, hvor mødet er udsat på ubestemt til, har vi tid
til evt. at forbedre den.
5. Juletræstænding 1. søndag i Advent den 29. november 2020
Det sædvanlige arrangement med gløgg og æbleskiver er aflyst pga. corona restriktioner,
men træet bliver som sædvanligt sat op ved Kostskolen og lyset tændt. Thea havde forinden
mødet foreslået at uddele slikposer til børn, der evt. måtte komme forbi, men det
besluttede vi ikke at gøre.
Juletræet, som er en donation, blev udvalgt og fældet i lørdags. Træet bliver hentet af
vognmanden på torsdag og afleveret ved Kostskolen kl. 17-18. Kostskolen sørger for der er
spærret af og Brian sørger for at røret, der skal holde træet, er tømt for vand. Thea, Brian
og Carl Gustav hjælper med at rejse træet op, og Brian informerer på hjemmesiden at
juletræet sættes op og lyset tændes på søndag den 29/11 (1. søndag i advent).
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6. Udarbejdelse af årshjul
Birte har sendt udkast til Bestyrelseshåndbog ud til alle, Brian har kvitteret med input vedr.
skraldedagen. Måske der skal stå noget om brug af mobile pay ved betaling af kontingent. Vi
arbejder videre med de forskellige afsnit.
7. Projekt Hjørnet
Kirsten og Birte deltog på DGI on-line kursus den 5. november vedr. ansøgning om
fondsmidler. Det var meget inspirerende, men der har desværre ikke været tid til at følge op
endnu. Efter kurset fik vi tilsendt materialet, så vi kan genopfriske vore hukommelse, når vi
kommer dertil - forhåbentligt i januar.
8. Hjertestarter ved Klubhuset
Vil Borgerforeningen bidrage til vedligeholdelse – det koster 2500-3000 kr. om året
(henvendelse fra Idrætsforeningen)?
Eftersom vi får ca. 10.000 kr ind om året i medlemskontingent (100 kr. pr. medlem, og der er
ca. 100 medlemmer) vil vi allerhøjst kunne bidrage med 500 kr. om året, og egentlig synes vi
ikke det er rimeligt. Vi diskuterede, om ikke det ville være rimeligt hvis alle foreninger i
Esrum bidrager, incl. grundejerforeningen, og hvorfor der ved opsætning af hjertestartere,
sponsoreret af fx forsikringsselskaber, ikke er en plan for hvorledes vedligeholdelsen
finansieres. Birte vil forslå et svar til henvendelsen.
9. Næste møde
Torsdag den 14. januar 2021 kl. 20 i Skovkanten med henblik på at alle kan deltage – ellers
laves det om. På næste møde skal vi have planlægning af Generalforsamlingen 2021 på
dagsordenen.
10. Eventuelt
Suppleant Vibeke burde erstatte David, som trådte ud af Bestyrelsen, men hun har givet
udtryk for, at det ønsker hun ikke.
Carl Gustav, som skal på/er på barselsorlov, vil meget gerne tilbage i bestyrelsen på et
senere tidspunkt, og det glæder vi os til.
Generalforsamlingen kan måske afholdes on-line kombineret med et fysisk møde, hvis man
til den tid må være mere end 10 forsamlet. Under alle omstændigheder ville det være rart at
få det afviklet rettidigt næste gang i 2021.
Esrum den 24. november 2020
Birte Skov Larsen
Referent
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