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Referat fra bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening den 8. april 2019 
 
Tilstede: Birte, Mikael, Thea, Kirsten, Carl, Brian 
Valg af referent. Mikael Holm Conner 
 

 Bordet rundt med præsentation af bestyrelsen 

 Siden sidst 
o Generalforsamling. Thea udtrykker behov for en drejebog for generalforsamling så der er 

lidt mere styr på generalforsamlingen. 
o Bålshelter. Pladsen er jævnet. Samarbejdsaftale med skov- og naturstyrelsen. Hvordan 

fungerer det mht booking? Møde med naturstyrelsen er undervejs, men ingen dato er 
fundet endnu. Shelter er færdigt senest 12. maj. Regner med at arbejdet går i gang ultimo 
april. 

o Følgegruppe vedr. Esrom Kloster og Møllegaard. Orientering ved Thea. Møder har indtil nu 
været aflyst, og der er intet nyt. 

o Skraldedag. Dagen gik fint, det var hyggeligt, en kanon dag. Dog kunne nogle ting gøres 
bedre på selve dagen. Hvad er Vej og Parks opgaver? Hvad er borgerforeningens opgaver? 
Definere geografisk område inden, hvor går vi og hvor går vi ikke (f.eks. Frederiksværksvej).  

o Der er generelt behov for en plan for hvem der gør hvad, hvornår, hvor og hvordan ved 
arrangementer 

o Forsøg på phishing. Meldes til politiet.  

 Årskalender (aktivitet, dato og ansvarlige) 
o Skraldedag, overstået. 
o Det er vigtigt vores arrangementer er for alle aldre/ flere generationer. 
o Carl har lavet en arrangement skabelon. Uddelt. Tanken er at tovholdere på fremtidige 

arrangementer ligges på googledrev. Brian opretter. 
o Sankt Hans, søndag d. 23. juni, aktivitet. Kirsten vil gerne være tovholder og laver udkast til 

program. Brian hjælper med facebook event og fremsender sidste års arrangement som 
tilrettes ifht i år. 

o Børnefestival. Sommer/lørdag d. 24. august efter skolestart. Tovholder: Carl 
o Halloween. 31. oktober. Tovholder: Thea. Evt. samarbejde med klosteret. 
o Juletræstrænding v Friskolen. Første søndag i advent, d. 1. december. Tovholder: 

bestyrelsen den konkrete tovholder findes tættere på. 
o Familie, fællesspisninger (inde eller ude arrangement) – pop op arrangementer der ikke er 

super arrangeret men mere løst. Datoer fastsættes efter behov. 
o Indvielse af shelter. Lørdag d. 1. juni, grill pølser og tag-med grill. Tovholder: Roland og 

Thea.  
o Borgermøde ultimo august/ primo september. Idéen om at lave noget sammen med 

friskolen, et lokale til fælles gavn. Bestyrelsen beslutter at afvente et udspil fra Friskolen 
når projektet er blevet blevet mere tydeligt, og mindre floffy. Forslag om at afvikle 
borgermøde på et tidspunkt hvor det giver mening. Forslag om at afholde mødet næste år. 
Tovholder: Thea  

 Ungdomsarrangementer. Ikke gennemgået. 

 Evt. 
o Hjørnet, tages op på næste bestyrelsesmøde. 
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Næste bestyrelsesmøde: 29. april 2019 
 
Således faldt ordene 
Mikael Holm Conner 
 
 
 


