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

Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening
Dato og tid: 17. marts 2022 kl. 19.30 – 21.00
Sted: Skovkanten
Deltagere
Kirsten Fries, Brian Ekman-Gregersen, Nina Larsen, Mikael Holm Conner og Birte Skov Larsen
Fraværende
Thea Marie Andersen
Referent: Birte Skov Larsen
Dagsorden og referat
1. Referat fra sidste møde den 20. januar 2022
Referatet er godkendt og lagt op på hjemmesiden.
2. Bordet rundt - om emner som ikke er på dagsordenen
o Mikael: En interessegruppe i Dronningmølle arbejder med mobil sauna, og der er stiftende
generalforsamling næste søndag, hvor Mikael deltager for også at få gode ideer til noget
lignende i Esrum.
o Kirsten: Der er 10-20 medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingent for 2022 – ikke
anderledes end tidligere. Vi taler om, hvordan vi kan få engageret nye Esrum borgere i
Borgerforeningen – noget den nye bestyrelse kan tage op efter Generalforsamlingen.
o Brian: Har fået henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening (DN), at der er skraldeuge
i ugen 28. marts – 3. april. Tidligere har DN meldt ud, at det først er i september i år, og da
tilmeldingsfristen var 15. marts, er det for sent at melde os til. I øvrigt har ingen fra
bestyrelsen mulighed for at være til stede i weekenden 2-3. april. Brian kontakter DN for at
høre, om der også bliver skraldeuge i september, som tidligere annonceret.
3. Generalforsamling 2022
o Bestyrelsens beretning: Birte fremlægger, hvad vi har bedrevet i løbet af 2021 og vil nævne,
at St. Hans aften ikke bliver med Borgerforeningens deltagelse i år. Hvis der er borgere i
Esrum, som gerne vil videreføre traditionen, står vi gerne til rådighed med råd og vejledning
og lidt økonomisk støtte.
o Regnskab 2021: Underskrevet af formanden, kassereren og bilagskontrollant Anne Lisbeth
Bjerager. Desværre kunne vores anden bilagskontrollant, Birgit Sonne Lorentzen af private
årsager ikke gennemgå bilag og regnskab som planlagt. Birgit stiler ikke op som
bilagskontrollant igen, men Lisbeth fortsætter, og derudover stiller Lilian Andersson op som
bilagskontrollant for kommende regnskab.
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o Indkomne forslag og endelig dagsorden: Der er ikke kommet forslag fra medlemmerne. Birte
foreslår, at der i år afsættes 3.500 kr. til beskæring af det store træ på hjørnet (jf. projekt
Hjørnet), hvis ikke vi finder en borger, som vil gøre det gratis. Endelig dagsorden og kopi af
regnskab sendes ud til medlemmerne den 24. marts.
4. Skovbad (Mikael)
Mikael har sammen med Roland søgt Gribskov Kommune om godkendelse af etablering af
skovbad/badebro ved Esrum Sø, Blå Port - Skovfogeden har givet input til formuleringerne.
Måske kan opsætning af pælene kobles på Naturstyrelsen reparationer af deres eksisterende
broer ved søen – når de nu er i gang, kræver det ikke så meget ekstra.
5. Forskønnelse af hjørnet (Kirsten og Birte)
o Arbejdsdag den 9. april kl 10-13: Mikael har hørt Brian Vestila fra Esrum IF om beskæring af
det store træ, og det vil han gerne gøre med en teleskop kædesav, hvis vi også kan hjælpe
Esrum IF. Kirsten hører Brian Vestila, om han kan komme og gøre det på dagen den 9. april
og hører samtidigt, hvad han mere præcist forventer af os. Kirsten vil også informere den
nye leder på Friskolen om vores planer, og den nye leder har i øvrigt foreslået, at vi holder
en fælles indvielse af hjørnet og skolens nye sanse sti. Kirsten sørger for lækkerier på dagen,
og rækker ud til os andre efter behov. Birte laver et opslag om det på Facebook, hvor også
renovering af petanque banen skal nævnes.
o Status på havørneskulptur og bord/bænke sæt fra Leg & Landskab ApS: Varerne er bestilt og
bliver leveret og stillet op i slutningen af april. Vi venter til det er gjort med at opstille de
store sten, vi har fået af Friskolen.
o Ansøgning til Nationalparkpuljen: Birte har sendt ansøgning den 6. marts, og modtagelse er
bekræftet. Der er søgt om 44.000 kr. til projektet, og der forventes svar i løbet af 2 måneder.
o Infotavle: Kirsten foreslår, at vi få en á la den, der er i Kroengen, vi andre er enige, og Birte
vil høre sine naboer om, hvor den er købt.
6. Henvendelse fra Lena Hougaard fra Esbønderup om Esrum/Esbønderup byfest 20 august 2022
Der er netop kommet besked i dag i facebookgruppen, at initiativet er aflyst.
7. Henvendelse fra GK om sommerferiekatalog
Nok mest tiltænkt idrætsforeninger, og vi har ingen aktiviteter til kataloget.
8. Eventuelt
Kirsten sørger for øl, vand og snacks til Generalforsamlingen og rækker ud til os andre efter
behov.
9. Næste møde
Aftales umiddelbart efter GF den 31. marts 2022
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