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Referat Bestyrelsesmøde mandag den 10. august 2020 kl. 20 i Skovkanten 
 
 
Deltagere: Carl-Gustav, Kirsten, Birte, Brian, Bo, Michael og Thea 
 
Dagsorden 

1. Referat fra sidste møde den 6. juni 2020 
Godkendt 
 

2. Bordet rundt 
Input fra alle om emner, der ikke allerede er inkluderet i dagsordenen. 
 
Kirsten: Henvendelse fra banken vedr. gen sendelse af dokumentation for Esrum 
Borgerforening. Der er svarfrist d. 31. august 2020. Vi sender svar efter generalforsamling. 
Kirsten giver danske bank besked om, at svar kommer hurtigst muligt efter 
generalforsamling. 
 
Thea: Har haft en god dialog med nogle borgere i byen. Der er ønske om bedre information 
om hvad Esrum Borgerforening foretager sig. Vi henviser til Facebook og Borgerforeningens 
hjemmeside, der løbende opdateres. 
Vi benytter Send Blaster til udsendelse af mails til bestyrelsens medlemmer, så mail 
fremover kommer fra officiel mailadresse i Esrum Borgerforening. 
 
Bo: Når bestyrelsen kommunikere internt via mail eller Messenger skal vi være mere opmærksomme 
på at vi kun kommunikere med relevante personer, eller som min. nævner personer der er 
væsentlige for dialogen. 
Mikael foreslår et tråd baseret program ”Slack”, der kunne være erstatning til fx Messenger 
tråden. Vi tager beslutning efter generalforsamling 
 
Brian: Der er skraldedag d. 26. september. Brian har en plan for dagen. Mikael foreslår, at et 
hold samler skrald ved shelter. Der kan evt. cykles derned. 
Carl-Gustav foreslår, at vi undersøger, om vi kan bruge børnehavens legeplads, alternativt 
naturlegepladsen som samlingssted. Brian undersøger mulighederne. 
 

3. Generalforsamling 

 Planlagt og indkaldt til 24. august kl. 19 

 Stedet ændret fra Skovkanten til Tingbakkehallen, 1. sal 

 Endelig dagsorden med indkomne forslag, og information om ændring af lokale skal 
sendes ud senest den 16. august sammen med Theas skriv om foreningens arbejde.  
Theas skriv lægges på hjemmesiden i slutningen af ugen. 
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 Birte/bestyrelsen har forslag til ændring af vedtægter. 
Forslaget fremlægges som et samlet forslag, idet der primært er ændringer til 
formulering. 

 Der er ikke kommet forslag fra Esrum Borgerforenings medlemmer. 

 Valg af bestyrelse – Brian, Thea og Carl-Gustav er på valg, Carl-Gustav ønsker ikke at 
genopstille?  
Bo aftræder desværre før tid, så der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, heraf 
mindst 2 nye, 2 suppleanter og to bilagskontrollanter. 

 Regnskab 2019 er godkendt af bilagskontrollanter og formand 

 Thea finder dirigent. 

 Kirsten finder 2 bilagskontrollanter, som foreslås til regnskab 2020 
 

4. Opsætning af flagalle i forbindelse med bryllup lørdag den 15. august 
Brian, Birte og Thea sætter flag op. Vi mødes kl. 10 ved det grønne skur på Ålykkevej. 
 

5. Gribskov Kommune 

 Fællesstafet i Gribskov Kommune  
Kirsten og Birte deltager i møde arrangeret af GK om dette onsdag den 12. august kl. 
19 i Tingbakkehallen. 

 Frivillig og senior priser samt puljen ”Sammen om Sundhed og Trivsel” 
Ref. mail fra GK med links til ansøgningsskemaer 

 
6. Besøg af Borgmesteren 

GK har henvendt sig og vi skal forslå nogle datoer. Birte sender 3 forslag til datoer der ligger 
efter generalforsamlingen. 
Birte laver udkast til PowerPoint med eksempler på, hvad vi har lavet det sidste års tid. 
Vi skal overveje hvilke emner vi ønsker at tage op med borgmesteren, der kunne gøre Esrum 
bedre. Det kunne være skole og institutioner, vedligeholdelse af offentlige arealer mv. Alle 
forslag sendes til Birte hurtigst muligt. 
 

7. Bredbåndskort 
Energistyrelsen har opdateret Bredbåndskortet jf. mail fra Mikael Tobiassen. Adresser i 
Esrum by er ikke berettiget til at søge om tilskud, men vi kan måske lægge link på 
hjemmesiden – Brian undersøger om det passer ind et sted. 
 

8. Projekt Hjørnet 
Birte har sendt udkast til samarbejdsaftale vedr. hjørnet til Gribskov kommune, og vil rykke 
for svar. 
Birte og Kirsten er i gang med at indhente tilbud på belægning. 
Der skal undersøges mulighed for at beskære, eller fælde enkelte træer. 
Der arbejdes videre med projektgruppen Umage. 
Vi tager punktet op igen på næste bestyrelsesmøde. 
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9. Lokalhistorie – beboere i Missionshuset 

Ref. mail fra Bjarne Riis Steenberg til Thea. Skal dokumentet lægges på hjemmesiden? 
Birte vil evt. gerne læse korrektur. 
Thea videresender korrespondance til Brian, der følger op. 
 
 

10. Foredragsaften om Esrums historie 
Arrangement har været drøftet tidligere og Thomas Wissing fra Kroengen har rykket for 
status. 
Bestyrelsen har pt. ikke ressourcer til at gennemfører sådan et projekt, men vil meget gerne 
bakke op om initiativet, såfremt der er en frivillig der vil være ansvarlig for projektet. 
 

11. Udarbejdelse af årshjul 
Input fra alle vedr. aktiviteter, de er ansvarlige for jf. ref. fra bestyrelsesmøde 6. juni. 
Punktet udsættes til næste møde, hvor ALLE skal have beskrevet de aktiviteter de er 
ansvarlige for. 
 

12. Næste møde 
Birte indkalder efter Generalforsamlingen 
 

13. Eventuelt 
Intet til referat 

 
Esrum den 11. august 2020  

Thea Marie Andersen  

Referent  

  


