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Virtuelt bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening  
Torsdag den 14. januar 2021 kl. 20.00 på Teams  
 
Deltagere: Birte, Kirsten, Brian, Mikael og Thea 
Fraværende med afbud: 
Referent: Thea 
 
Dagsorden 

 
1. Referat fra sidste møde den 23. november 2020 

Godkendt og lagt på Esrumboger.dk 
 

2. Bordet rundt 
Input fra alle om emner, der ikke allerede er inkluderet i dagsordenen. 
Shelter er reserveret d. 5/6 kl. 21 – 6/6 kl. 18. 
 
Facebook: 
Anmeldelse af opslag på face book har taget til i styrke. 
Det er ikke præciseret hvilke der opslag der er OK i EB’s Facebook. 
Bestyrelsens generelle holdning er at politiske budskaber ikke høre til på siden, hvorimod 
invitation til møder er OK. 
Vi er ikke nogen salgsside, og henviser derfor til Esrum Byttebørs. 
Birte formulerer ovenstående, så det kan lægges på Facebook. Birte sender det til 
godkendelse i bestyrelsen, og Brian eller Thea lægger det på Facebook. 
 
Opkrævning af kontingent: 
Kirsten foreslår, at vi i forbindelse med opkrævningen på e-mail informerer om hvad EB 
arbejder med samt planlagte aktiviteter det kommende år. 
Mikael har været i dialog med en gruppe borgere, der foreslår at vi udsender regelmæssige 
nyhedsbreve fx 4 gange om året. 
Der har tidligere været nyhedsbrevet udsendt via hjemmesiden. Desværre bliver det kun 
sendt til en meget begrænset gruppe, der aktivt har tilmeldt sig nyhedsbrev på 
hjemmesiden. 
Thea laver udkast til kontingent følgebrev, der sendes til bestyrelsen i løbet af uge 3. 
 
Der er forslag om afholdelse af Borgermøde for Esrums borgere. 
Desværre har EB’s bestyrelse ikke de fornødne ressourcer til afholdes af et arrangement af 
den størrelse. 
 
Thea vil gerne forsatte i Lokalforeningsrådet. 



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

Side 2 af 3 
esrumborger.dk  

 
 

3. Gribskov Kommune 

 Kommuneplan for høring – høringssvar fra EB  
EB har fået en henvendelse fra en borger vedr. EB’s høringssvar.  
Bestyrelsen har udarbejdet et svar til borgeren, der kan læses på EB’s hjemmeside sammen 
med dette referat. 
Her er svar fra GK:  
”Tak for dit høringssvar i forbindelse med for-høring af dele af Forslag til Kommuneplan 
2021-33. 
Høringssvaret vil indgå i det videre arbejde med revision af kommuneplanen. 
Vi forventer, at et Forslag til Kommuneplan 2021-33 vil blive sendt i offentlig høring i mindst 
8 uger i foråret 2021. Her vil der igen blive mulighed for at komme med bemærkninger.” 

 Invitation til workshop om fællesskab i foreninger den 10. februar kl. 18-20. Der kan deltage 
max 20 personer i alt. 
Kirsten og evt. Brian vil gerne deltage, og tilmelder sig. 
 

4. Arbejdsgruppe vedr. bedre internet i Esrum 
Thea er dialog med en gruppe borgere, der undersøger mulighed for forbedring af internet.  
Der er forslag om fx en Facebook en gruppe til vidensdeling omkring internet. Både hvordan 
internettet optimeres indenfor eget netværk, men også hvordan arbejder går i 
”Internetgruppen” 
 

5. Udarbejdelse af årshjul 
Udskydes til næste møde 
 

6. Projekt Hjørnet 

Kirsten har kontaktet GK for beskæring og og trimning af beplantningen. 
Birte er i gang med at afdække fonde der er relevante at søge. 
EB har mulighed for at yde en egenbetaling på 25.000kr. 
Kirsten kontakter Græsted borgerforening, for at høre om deres arbejde med forskønnelse 
af Græsted by. 
 

7. Generalforsamling 2021 
Med forhåbning om en lempelse af forsamlingsforbud planlægger vi at afholde 
generalforsamling d. 25. marts.  
Afhængig af udvikling med Corona vil vi holde generalforsamling i Shelter eller Vituelt via fx 
Teams eller Zoom. 
Birte er ansvarlig for indkaldelses udformning, og videresender til Thea i god tid inden 
fristen. 
Kirsten laver regnskab klart inden 1. marts. 
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8. Næste møde 

Tirsdag d. 16. februar kl. 20:00-21,30 
 

9. Eventuelt 
På næste møde skal dagsordenen prioriteres, og sluttidspunkts overholdes. 
 

 

 

 


