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Referat fra bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening den 29. april 2019 
 
Tilstede: Mikael, Brian, Birte, Bo, Carl-Gustav, Kirsten og Thea 
 

1. Valg af referent 
Referent Thea 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Redigerede referat udsendes efter mødet 

3. Siden sidst 
Elin har desværre været nødt til at trække sig som suppleant. Bestyrelsen af har været 
glade for Elin, og det er er stort tab for Esrum Borgerforening. Elin forsætter dog i 
historie gruppen. 

4. Deltagelse i diverse møder 
a. Lokalforeningsrådet: 

Birthe deltager sammen med Thea 
b. Møde vedr. råstofudvinding 

Thea Deltager. 
Vi er bekymret for den øgede og tunge trafik der vil være til en grusgrav i Villingerød. Vi 
vil forsat gøre indsigelser mod en grusgrav i området.  

c. Andre relevante 
Ingen andre møder 

5. Status på Shelter 
Byggeriet er startet i dag. 
Mikael har nævnt sponsorer på Facebook og link in 
Roland og Thea er i gang med planlægning af indvielse 
NST står for bookning og afholdelse af udgifter til vedligeholdelse. EB står for tilsyn og årligt 
vedligeholdelse 

6. Orientering om indvielse af shelter 
Planlagt til d. 1. juni. Endelig dato og tid offentliggøres efter møde med NST. 1. maj 
Borgmester og andre offentlige personer bliver inviteret, herunder Tisvildevejen. Byens 
borgere inviteres via på Facebook. 
Borgerforeningen er blevet enige om at bruge ca. 5.000kr til mad og drikke ved indvielse. 
Thea kontatker Kloster og/eller kilden mulighed for at sponsere/levere noget til 
arrangementet. 
Vi skal søger for at have "dropbokses" med til affald ved arrangementet. 
Borgerforening arrangere fælles gåtur fra kloster til shelter for byen borgere 
Følgende personer vil være til rådighed på dagen: 

Carl Gustav, Kirsten, Mikael, Brian (evt. Birthe) 
7. Orientering om skt. Hans arrangement 

Afholdes sammen med Rishavepark grundejerforening 
Mulig båltaler er kontaktet. Kirsten afventer svar (Svar er kommet siden mødet. Vi siger tak til 
Claus Aagaard for at stille sig til rådighed) 
Brian hjælper med annoncering og kopiering af sange mv. 

8. Orienter fra øvrige arrangementer / aktiviteter 
a. Kirsten og Carl finder dag til at arrangerer fællespisning 
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b. Kunne Kloster lave kvartalvis brunch kun for borgerforeningens medlemmer til 
reduceret pris (Borgerforeningen betaler diferencen?) Mikael og Carl-gustav tager 
kontakt til Kloster og Kilden 

9. Næste møde / Mødekalender 
Afholdes i 2. uge af august. Thea laver doodle med dato forslag 

10. Evt. 
a. Der er intet nyt om lokale situationen 

Kunne Klosteret have rabatordning for borgerforeningens medlemmer eller lign? Målet er at knytte 
borgerene tættere til klosteret. Thea tager dialogen med klosteret. 
 
Thea 
 
 


