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Kære Liselotte, 

 

Mange tak for dit brev, som vi modtog via e-mail (mail@esrumborger.dk) den 14. januar 2021, og tak for dine 

synspunkter. Dette er den samlede Bestyrelses svar på dit brev. 

 

Ja, det er rigtigt, at vi som Esrum Borgerforenings Bestyrelse har fremsendt et for-høringssvar til “for-høring 

af dele af Forslag til Kommuneplan 2021-33”, og vi er I vores demokratiske ret til at indsende et sådant svar. 

Det er du og alle andre også i deres gode ret til. Vores intention med for-høringssvaret var, som det står i 

indledningen, at viderebringe de Esrumborgeres forskelligartede tilkendegivelser vi som Bestyrelse i Esrum 

Borgerforening havde erfaret, og vi har ikke diskuteret eller besluttet, om vi er for eller imod.  

 

Vi er uenige i, at vores svar er af partipolitisk karakter. Vi har udarbejdet et svar på vegne af Esrum 

Borgerforening, hvori vi har inddraget synspunkter fra dem, der har henvendt sig. Vi har indsamlet input til 

Esrum Borgerforenings for-høringssvar, siden vi blev bekendt med, der var en for-høring via vores Facebook 

gruppe (Esrum Borgerforening) den 17. december 2020, hvor et opslag gjorde opmærksom på høringsfrist 

den 3. januar 2021. Borgerforeningen er ikke blevet kontaktet af Gribskov Kommune med henblik på et for-

høringssvar. 

 

Vi mener, at Esrum Borgerforening netop skal arbejde for at få de mange forskellige fakta, holdninger og 

bevæggrunde, der findes blandt vores borgere i byen, frem i lyset ved svar på for-høringer og høringer. 

De svar, der er indkommet, repræsenterer forskellige borgere i Esrum og er meget forskellige i forhold til, 

hvordan perspektiv området Esrum Øst kan udvikles og styrke et godt forhold og arbejde for at bevare 

lokalsamfundet i Esrum. Nogle borgeres input er for, andre imod, hvilket fremgår af de forskellige afsnit i 

vores høringssvar. 

 

Ja, Esrum Borgerforenings Bestyrelse skal henvende sig til foreningens medlemmer, og det skal til enhver tid 

være muligt for alle medlemmer at henvende sig til Bestyrelsen, når de har noget på hjerte. Dette inkluderer 

naturligvis også dig, og dine synspunkter er også vigtige for Esrum og Esrums fremtid. Vi skal kunne agere 

tolerante og rumme at samarbejde i snitfladerne mellem fakta (fx lovgivning), holdninger, forskelligheder, 

uenigheder og fælles holdninger - så vi sammen står stærkere og repræsenterer Esrum bredt. 

 

Vi kunne godt tænke os at få belyst, hvordan, vi efter din mening, fremadrettet kan drage Esrumborgerne ind 

i relevante debatter og har brug for dine input. 

 

Fair nok, at vi kunne have snakket med borgere, der har arbejdet med tilsvarende sager tidligere. Vi har haft 

utilstrækkelig tid til at finde og inddrage disse videns personer, og i øvrigt skal så vidt muligt alle holdninger 

repræsenteres, uanset om man har undersøgt lov- og planmæssige forhold i detaljer, eller om man blot har 

en personlig holdning til et givent emne. Arbejdet i Esrum Borgerforenings Bestyrelse er desuden frivilligt, og 

du skal være hjertens velkommen til at bidrage og præge Bestyrelsens arbejde med din gode energi. 
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Vi ved nu, at der heldigvis er andre borgere i byen, der også har udarbejdet for-høringssvar, og det er de I 

deres demokratiske ret til. Vi tror på, det er med til at nuancere Gribskov Kommunes politiske arbejde, der 

følger perspektivforslag som Esrum Øst. Vi ville ønske os, vi havde haft meget mere tid og kræfter til at 

organisere virtuelle møder med alle foreningens medlemmer og få endnu flere input med. 

 

Som du kan læse i vores for-høringssvar, har vi samlet forskellige perspektiver, som politikerne bedes 

overveje i deres videre arbejde med perspektiv område Esrum Øst. Vi har ikke forholdt os til, hvorvidt vi i  

Bestyrelsen vil have eller ikke vil have eksempelvis tilflyttere og nybyggeri, men udelukkende samlet de 

input, der kom fra borgere i forhold til for-høringssvar. 

 

Din holdning om at trække vores for-høringssvar tilbage deles ikke af den samlede Bestyrelse. Ligesom vi vil 

glæde os til en demokratisk og åben diskussion af vores §2 og §3 i vores vedtægter, hvis dette ønskes. 

 

Vi ser frem til et godt samarbejde. 

 

Med venlig hilsen 

Esrum Borgerforenings Bestyrelse 

 

 

v. Birte Skov Larsen, Formand 

 




