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

Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening
Mandag den 26. april 2021 kl. 19.30 - 21.30 på Teams
Deltagere
Mikael Holm Connor, Nina Larsen, Thea Marie Andersen, Brian Ekman- Gregersen, Kirsten Fries,
Birte Skov Larsen
Fraværende
Ingen afbud
Referent: Birte Skov Larsen
Dagsorden
1. Referat fra sidste møde den 16. februar 2021
Referatet er godkendt og lagt på hjemmesiden.
2. Konstituering af den nye bestyrelse og opfølgning på GF 2021 (25. marts 2021 online)
Birte fortsætter som Formand, Thea som Næstformand, Kirsten som Kasserer og Brian som
Webredaktør. Thea repræsenterer Esrum Borgerforening i Lokalforeningsrådet og er
tovholder på Halloween arrangement samt vedligeholdelse af shelteret, Birte er tovholder
på projekt ”Hjørnet”, Brian er tovholder på den årlige Skraldedag (næste gang 18/9 2022),
Kirsten er tovholder på St. Hans aften og Juletræstænding. Vi spørger Carl Gustav, om han vil
være tovholder på duck race. Mikael er tovholder på et ny projekt ”Esrum Skovbad”.
Vi talte om, at Lokalforeningsråd fremover skal sende til ny mailadresse, så Birte ikke skal
forholde sig til disse (mange) mails i formands mailen.
Brian opretter den nye mail (LFR@esrumborger.dk), enten som viderestil eller både som
postkasse og viderestil til Thea og giver besked til Birte, når den er klar, så hun kan give
besked til Lokalforeningsrådet.
3. Brug af slack app
Småproblemer med brug af Slack app’en diskuteres. Brian undersøger, hvordan man sender
mails til Slack kanaler i stedet for til hele gruppen mail@esrumborger.dk, og så tager vi det
op igen på næste møde.
4. Udarbejdelse af årshjul/bestyrelseshåndbog
Thea har input vedr. shelter og forberedelse til GF samt ide til dagsorden på
bestyrelsesmøde (genindførelse af bordet rundt med max 2 min), og sender fil til Birte efter
mødet. Vi arbejder videre med det fremover.
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5. Projekt Hjørnet (Kirsten og Birte)
LAG ansøgning skal ændres ift. frivilligt arbejde som skal være fysisk arbejde. Bestyrelsen
godkender at vi stiller op med fx etablering af blomsterkummer. Bliver behandlet efter 18.
maj. Birte sender ansøgning til Det Grønne Hus inden ansøgningsfrist, som offentliggøres
omkring den 1. maj.
6. Besøg af borgmester Anders Gerner Frost
Birte har lige fået bekræftet i dag, at Borgmesteren kommer på besøg i EB den 18. maj kl. 19.
Birte videresender præsentation fra tidligere på Slack. Vi serverer kaffe/te og småkager, og
hvis smitte trykket bliver for stort kan vi evt. gå en tur i byen. Birte og Thea laver en slagplan.
7. Vedligeholdelse af hjertestarter ved klubhuset
Esrum Borgerforening vil naturligvis gerne bakke op om EIFs hjertestarter ved klubhuset. Vi
beslutter at give 450 kr. om året til vedligeholdelse af hjertestarteren, og det skal nedfældes
i en skriftlig 3 årig aftale. Birte kontakter EIF om dette.
8. Næste møde
Den 18. maj kl. 19, hvor Borgmesteren kommer på besøg.
9. Eventuelt
o Skraldedagens økonomi inkl. tilskud til mad fra Naturstyrelsen får Kirsten og Brian
styr på indbyrdes.
o Årlig vedligeholdelse af shelter er allerede aftalt – det bliver søndag den 6. juni, 2021
og tidspunkt besluttes på næste møde den 18. maj. Thea og Nina tjekker på forhånd
hvad der evt. skal laves, og indkøber materialer.
o Mikael stiller forslag om fælles sauna/ mobil sauna i Esrum, og undersøger
mulighederne. Sauna er pt. også ind tænkt i Esrum Skovbad. Hvor meget kan EB stille
som egenfinansiering til projekt sauna, hvis der søges fonde/ puljer kun til sauna
projektet? Tages op på fremtidigt bestyrelsesmøde. De, der interesserer sig for det,
kan følge med i den dedikerede Slack kanal.
o I dag har Thea fået brev fra TDC, som nu gerne vil lægge fiber ud, hvis 55% giver
tilsagn om, at de er interesserede. Thea følger op med TDC og fibernet gruppen.
o Der er orienteringsmøde om mobil antennemast på Villingerødvej i morgen - link til
det findes på Facebookgruppen.
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