
Esrum Borgerforening 
Esrum Hovedgade 21B, 1. sal 

Esrum, 3230 Græsted 

Referat fra bestyrelsesmøde 12. januar 2016 kl. 19-22.30 
 

Deltagere: Karsten, Kirsten, Lene, Anne Marie, Elin og Janne  
Fraværende: ingen 
Referent: Janne 

1. Evaluering af 2015 (alle) 
2. Hvem arbejder i hvilke grupper. Opsamling på vores interesser. (alle) 
3. Arrangementer i 2016 (alle) 
4. Deltagelse i workshop torsdag d. 28. januar 2016, kl. 19-21 (alle) 
5. En idé til hjemmesiden (Karsten) 
6. Generalforsamling 2016 (forberedelse) 
7. Naturlegepladsen i Esrum (alle) 
8. Ekstra Facebook administrator ønskes (Janne) 
9. Medlemmer i EB - antal? (Janne og Kirsten) 
10. Næste møde? (alle) 
11. Evt. (alle) 

 

1. Evaluering af 2015 (alle) 

Mange gode arrangementer i 2016 hvor vi synes at medlemmerne fik fuld valuta for 
deres medlemskab. Vi har afholdt 6 arrangementer i året der gik. 

Antallet af arrangementer har været passende, set i forhold til det arbejde der ligger i 
at gennemføre dem. 

Vi må blive bedre til at agitere for at få flere til at deltage aktivt i foreningsarbejdet. 
Der er behov for flere hjælpere som aktivt kan tage del i arbejdet. Så vi må være 
bedre til at profilere foreningen overfor medlemmerne.  

Det var et godt år i digitaliseringens tegn. Næsten alle medlemmer kontaktes via mail 
og nyhedsbreve via den nye hjemmeside www.esrumborger.dk 

Sidstnævnte kører fint og bestyrelsen har fået undervisning i det bagvedliggende 
program WordPress fra Linda Kristiansen i firmaet www.visue.dk. Facebookgruppen 
kører også fint og der er mange medlemmer på den. Lige nu er vi oppe på 168 
medlemmer, som bruger FB flittigt. 

Karsten og Anne Marie deltager i en frivillig lederuddannelse arrangeret af Gribskov 
Kommune. EB har betalt deltagergebyret. Lene deltager også, men det er Esrum 
Idrætsforening der har betalt gebyret. EB har allerede fået god nytte af dette 
netværk. 

2. Hvem arbejder i hvilke grupper. Opsamling på vores interesser. (alle) 

Transportgruppen: Kirsten Fries, Anne Marie Karlsson og Karin Nielsson 

esrumborger.dk 

http://www.esrumborger.dk/
http://www.visue.dk/


Esrum Borgerforening 
Esrum Hovedgade 21B, 1. sal 

Esrum, 3230 Græsted 

Arbejdet foregår både i EB regi og via Lokalrådsforeningen. Læs på deres hjemmeside 
om gruppens arbejde med Kollektiv transport. Der arbejdes med henvendelse til 
politikere i Gribskov omkring behovet for en udvidelse af busdriften til/fra Esrum, 
herunder også om flexbusdriften. 

Esrums historie: Janne Aarre, Elin Kirkegaard og Birgit Farre 

Der arbejdes på at få informationer om Esrums historie offentliggjort på hjemmesiden 
og formentlig også via aftener med foredrag og “lysbilleder”.  

Der er lavet 2 hæfter om Esrums historie som evt. kan samles i en pdf og lægges på 
hjemmesiden (forfatteren skal dog lige give sin accept.) 

Janne har fået en usb med et stort antal gamle postkort som viser foto fra Esrum og 
omegn. Disse vil blive anvendt i gruppens arbejde. 

Naturlegepladsen: Karsten Milton og Janne Aarre 

I samarbejde med Esrum Idrætsforening og Esrum Kloster planlægges etableringen af 
Naturlegepladsen i Esrum. Når vi har styr på hvornår den står færdig kommer EB til at 
deltage aktivt i indvielsen af stedet, som også omfatter en Crossfit bane. Hvis der er 
interesserede i dette arbejde - så kom frit frem! 

Café Esrum: Kirsten Fries, Lene Kirkegaard 

Ønsker at arbejde med at etablere en café i Esrum som kan fungere som et 
samlingssted for byens borgere. Der ligger en del arbejde i at oprette en café og 
gruppen er meget interesseret i at få en mange flere til at deltage. Så hvis du er 
interesseret og har lyst til dette arbejde, så kontakt Kirsten Fries på Ålykkevej 6. 

Mødeaktivitet i EB: Primært Karsten Milton og Anne Marie 

Vi er med i Lokalforeningsrådet og Dialogforum for Lokalsamfund. Vi deltager ad hoc i 
de møder der annonceres, primært af Gribskov Kommune. 

Arrangementer i EB regi: Alle deltager i forhold til om man har tid og mulighed.  

 

3. Arrangementer i 2016 (alle) 

Generalforsamling (alle): 8. marts kl. 19.00 i Skovkanten 

Podning af frugttræer v. Tom Hansen (Elin og Anne Marie): 12. marts kl. 13-16. 
Opfølgning på arr. med rundvisning i Toms æblehave. Janne tager kontakt til Tom 
vedr. arrangement. 

Fodtur i klosterets landskab v. Peter Kalko (deltagere?): efterår? Vil undersøge 
muligheden for at gentage dette arrangement da der ikke var mange deltagere sidste 
gang (maj 2014) og det er en spændende historie han fortæller. 

Sankt Hans arrangement (alle?): 23. juni 

esrumborger.dk 

http://www.lokalforeningsraadet.dk/32881436
http://www.lokalforeningsraadet.dk/32881436


Esrum Borgerforening 
Esrum Hovedgade 21B, 1. sal 

Esrum, 3230 Græsted 

Arr. i samarbejde med spejderne (Karsten og ?): Noget som kan samle de unge 
borgere. Lene tager kontakt til spejderne om muligheden. Afvikling i sensommeren. 

Åbning af Naturlegepladsen i Esrum (alle): maj? I samarbejde med Esrum Kloster 
og Møllegård og Esrum Idrætsforening. 

Syrisk/Dansk spiseaften (alle)ultimo april eller primo maj? Spiseaften med de 
herboende syrere evt afholdt på Esrum Kostskole. Karsten kontakter dem vedr. 
lokaler og samarbejde. 

Juletræstænding og evt. igen samarbejde med Esrum Ålaug i forbindelse med 
Ørredstrygning: nov/dec 

 

4. Deltagelse i workshop torsdag d. 28. januar 2016, kl. 19-21 (alle) 

Vi deltager næsten alle i workshoppen i Esrum/Esbønderup om attraktive 
lokalsamfund, som Gribskov Kommunes Børn og Unge udvalg afholder den 28. januar 
2016 på Gribskov skole/Tingbakken. 

 

5. En idé til hjemmesiden (Karsten) 

Vi vil lave en mappe i Galleriet med historiske fotos af Esrum. Interesserede kan 
fremsende billeder og historie til mappen som vi kan lægge online. Vi kan se via 
Facebook at der er interesse. 

 

6. Generalforsamling 2016 (forberedelse) 

GF bliver den 8. marts 2016 kl. 19 i Skovkanten. Der skal “reklameres” for deltagelse 
og sendes indkaldelse ud til medlemmerne senest 8.2. Der er ialt 98 husstande der er 
medlemmer i EB.  

Forslag kan mailes eller afleveres til bestyrelsen senest 23.2. Der afholdes  møde for 
at tilrettelægge aftenen den 1.3 hvor Kirsten, Karsten, Lene, Anne Marie og Elin 
deltager.  

HUSK at det KUN er medlemmer af EB, som har betalt kontingent, der kan opstille og 
stemme på GF. 

Janne (webredaktør) er på valg (og modtager genvalg) og Martins post er ledig, da 
han afgik i sensommeren. 

Anne Marie vil være referent på GF og mailer referat til Janne til upload på 
hjemmesiden og FB. 

 

7. Naturlegepladsen i Esrum (alle) 

esrumborger.dk 



Esrum Borgerforening 
Esrum Hovedgade 21B, 1. sal 

Esrum, 3230 Græsted 

Efter en række møder med Esrum Kloster og Esrum Idrætsforening står det nu klart at 
der kommer en Naturlegeplads i Esrum. Det er firmaet Leg og landskab der kommer 
til at bygge projektet op. Vi er glade for at der er fundet en løsning for beliggenheden 
af legepladsen og ikke mindst for den Crossfit bane som kommer i tilknytning til 
området. Hvis alt klapper vil legepladsen stå klar i maj måned. Der har været en 
forsinkelse på projektet, da man skulle finde den nøjagtige lokation af et 
jordvarmeanlæg i området. Men det er nu løst og legepladsen bliver rykket en lille 
smule i området. 

Når Naturlegepladsen skal indvies vil Esrum Kloster, Esrum Idrætsforening og EB i 
samarbejde lave en større promovering af stedet. 

 

8. Ekstra Facebook administrator ønskes (Janne) 

Karsten Milton bliver den 2. administrator af FB gruppen. 

 

9. Medlemmer i EB - antal? (Janne og Kirsten) 

Der er p.t. 98 husstande med i foreningen. 

 

10. Næste møde? (alle) 

Der aftales ikke nyt ordinært møde før GF er overstået og medlemmerne til 
bestyrelsen er valgt. 

 

11. Evt. (alle) 

REMA situationen i Esbønderup: Karsten kontakter ledelsen i REMA for at få fakta 
om butikkens fremtid, inden vi foretager os yderligere. 

Kontingent 2016: Kirsten (kasserer) udsender mail med kontonummer til 
indbetaling af kontingent 2016. De få medl. der ikke har mailadgang får afleveret et 
girokort i deres postkasse. 

Lokalforeningsråd møde 11.1 - Karsten deltog fra EB. Karsten slog et slag for de 
nedlukningstruede børnehaver. 

Netværk om flygtninge: Der er via Lokalforeningsrådet dannet en gruppe. Blistrup, 
Vejby, Esrum, Dronningmølle og Mårum-Kagerup har flygtninge og 
frivillighedscentrene ved, hvor flygtningene bor. Læs mere om Lokalforeningsrådet. 
Hvis nogen af jer medlemmer har lyst til at deltage i arbejdet med flygtningene kan 
man kontakte Leif Jakobsen, Vejby Lokalråd, 48706127 via mail til 
leif.Jakobsen@mail.dk  

esrumborger.dk 

http://naturleg.svanholm.dk/
http://naturleg.svanholm.dk/
http://naturleg.svanholm.dk/
http://naturleg.svanholm.dk/
http://www.lokalforeningsraadet.dk/32881441

