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

Esrum Borgerforenings ordinære Generalforsamling 2022
Torsdag den 31. marts 2022
Formandens beretning
Velkommen til Generalforsamlingen 2022 i Esrum Borgerforening.
Vi har afholdt 7 hyggelige bestyrelsesmøder i 2021, ligesom året før, gennemført en række arrangementer
og har gang i forskellige projekter. Møderne deltager vi så vidt muligt i alle sammen, men arrangementer og
projekter fordeler vi imellem os og deltager, hvis vi har tid og lyst, så arbejdsbyrden ikke bliver for stor. De
fleste af os vil gerne det hele, men døgnet har kun 24 timer, så vi bliver nødt til at prioritere - det er helt i
orden, for det er jo frivilligt arbejde.
Arrangementer siden GF 25. marts 2021
Affaldsindsamling ved Danmarks Naturfredningsforening den 18. april 2021
Skraldedagen blev afholdt den 18. april, hvor der var 17 deltagere, heraf 5 børn – tak for indsatsen. Der blev
serveret pizzaer efter indsamlingen, som Danmarks Naturfredningsforening burde have betalt, som de
plejer, men vi har desværre ikke fået refunderet pengene endnu.
Besøg af Borgmester den 18. maj 2021
Så lykkedes det endelig at få gennemført det møde med Borgmester, Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov),
som skulle have været afholdt i 2020, men som blev udsat flere gange pga. Corona. Mødet blev afholdt i
Skovkanten, hvor også Borgmesterens sekretær deltog. Bestyrelsen fortalte Borgmesteren om Esrum og
vores aktuelle aktiviteter. Vi gjorde meget ud af at fortælle om betydningen af skoler, daginstitutioner,
kulturliv og infrastruktur, herunder kollektiv trafik for at Esrum kan fastholde og tiltrække nye borgere.
Tilsyn af shelteret ved Blå Port den 6. juni 2021
Bestyrelsen havde booket shelteret, og vi mødtes der om formiddagen for at rydde op, feje, fjerne søm og
skruer og notere hvad Naturstyrelsen skulle følge op på, mens vi nød kaffe og brød. Der var nu ikke så
meget at komme efter, og generelt ser det ud til, at der passes godt på shelteret, selvom det er rigtig godt
besøgt. Allerede i starten af i år var alle weekender booket frem til oktober, så det er ikke noget, man kan
regne med at kunne bruge spontant en weekend i løbet af sommeren - med mindre man vil dele det med
de andre, som har booket, hvis de ellers har plads nok og gerne vil dele.
Skt. Hans aften 23. juni 2021
Skt. Hans aften blev som tidligere afholdt på engen ved Rishave Park, hvor beboerne havde samlet sammen
til et bål. Arrangementet forløb fint, traditionen tro med båltale og fællessang, men pga. klager fra nogle
beboere over bålet, vil Esrum Borgerforening ikke afholde Skt. Hans aften i 2022. Hvis andre i Esrum vil
videreføre traditionen, vil vi gerne bidrage med råd og vejledning og lidt økonomisk støtte.
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Duck-race den 24. oktober 2021
Duck-race var som sædvanligt en stor succes med 44 deltagere. Stor tak til Carl-Gustav for at stille op som
arrangør og selvfølgelig til Brian for at fange ænderne i den kolde å og til Kirsten for at sørge for
forplejningen og overblik i det hele taget.
Juletræstænding 28. november 2021
Vi afholdt som tidligere Juletræstænding den 1. søndag i advent med fællessang, julemand og godter til
børnene. Vi kunne desværre ikke servere gløgg og æbleskiver ligesom før Corona, men det var rigtig
hyggeligt alligevel, og vi håber at kunne servere gløgg og æbleskiver næste gang, hvis Friskolen vil låne os
lokalerne til det. Tusind tak til Henriette, som forærede os juletræet – efter sigende det flotteste
nogensinde, til REMA 1000 for godterne, til Ole for at være julemanden, til vognmand Søren for at
transportere det til Esrum og til Lars og Carl-Gustav for at hjælpe til både med opsætning af træ og lys, og
afmontering efter jul.
Tak til alle Esrumborgere for opbakningen til vores arrangementer gennem årene, og skulle der være nogen,
der har lyst at hjælpe til, eller har ideer til andre arrangementer, hører vi gerne fra jer. Det er en rigtig god
og hyggelig måde at lære andre Esrum borgere at kende på.
Aflyste arrangementer i 2021
Halloween 2021
I modsætning til 2020, var der i 2021 heldigvis kun ét arrangement vi igen måtte aflyse; vores Halloween
arrangement i samarbejde med Esrum Kloster, som ellers har været en succes, da det blev arrangeret første
gang i 2019. Vi håber det bliver genoptaget i 2022.
Konkrete projekter vi arbejder eller har arbejdet med
Hjertestarter
For nogle år siden fik EIF sat en hjertestarter op ved Klubhuset, men sådan en skal naturligvis vedligeholdes
for at fungere korrekt. Derfor tog EIF kontakt til Esrum Borgerforening og Tingbakkehallens Venner, som
hver især bidrager med 1/3 af de årlige omkostninger, 450 kr. om året. Vi har foreløbigt indgået en 3-årig
aftale.
Esrum Skovbad
Mikael undersøger muligheder for at etablere et skovbad ved Blå Port i form af en indsigtsbro. Tanken er,
at den visuelt og funktionelt skal forbinde shelteret med søen og naturligvis udformes på en måde, så den
ikke kommer til at dominere området.
Fibernet
TDC har lagt fiber ud i byen, og stor TAK til Thea for at drive processen som tovholder på arbejdsgruppen,
borgerundersøgelser, kontakt til udbydere osv. Jeg er så glad for, det er lykkedes, og at vi nu kan tilslutte os
fibernettet uden gebyr.
Forskønnelse af Hjørnet (ved Friskolens p-plads overfor Skovkanten)
Vi har modtaget 12.000 kr. fra Det Grønne Hus i Helsinge til indkøb af bord-bænke sæt – stor TAK til det
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Grønne Hus. Senest har vi sendt en ansøgning til Nationalparkpuljen – vi forventer svar indenfor de næste
par måneder og krydser fingre for yderligere finansiering. Vi har bestilt bord-bænke sæt, som sagt
finansieret af Det Grønne Hus, og en havørneskulptur, som er egenfinansiering, hos Leg & Landskab ApS, og
det bliver stillet op i slutningen af april. Derfor afholder vi en arbejdsdag den 9. april, hvor hjørnet skal
gøres klar til opstillingen. Vi forventer at indvie det hele sammen med Friskolen senere på året.
Kommende arrangementer







Ovennævnte arbejdsdag på Hjørnet den 9. april
Tilsyn af shelteret den første weekend i juni – mere herom senere
Duck-race i løbet af sommeren – håber vi
Affaldsindsamling (DN) den 22. september - hvis det bliver en realitet
Halloween hvis Esrum Kloster stadig er med på ideen
Til slut Juletræstænding første søndag i Advent

Følg med om det hele på hjemmesiden 

Til slut en stor tak til resten af bestyrelsen for alt det gode I gør for vores samarbejde og for
Esrum.
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