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Virtuelt bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening  
Tirsdag den 16. februar 2021 kl. 20.00 - 21.30 på Teams  
 
Deltagere: Kirsten Fries, Brian Ekman-Gregersen, Thea Marie Andersen og Birte Skov Larsen 
Fraværende: Mikael Holm Connor 
Referent: Birte Skov Larsen 

 
Dagsorden og referat 

 
1. Referat fra sidste møde den 14. januar 2021 

Godkendt og lagt op på hjemmesiden. 
 

2. Bordet rundt 
Fremover ikke et fast punkt på dagsordenen. Hvis man ønsker at tage et emne op, giver man 
inden mødet formanden besked om, at det skal på dagsordenen, og ellers tages det op 
under punktet ”eventuelt”. 
 

3. Gribskov Kommune 
Gribskov Kommune afholdt en workshop om fællesskab i foreninger den 10. februar kl. 18-
20, hvor Kirsten deltog. 
Det var en fin workshop, hvor også mange idrætsforeninger deltog. Der blev talt en del om 
den gode velkomst i foreningen, og det kan vi forbedre ved fx ved at møde op personligt 
med velkomstfolder til nye medlemmer. Kirsten har velkomstfoldere liggende, og hun vil 
gerne dele ud til nye medlemmer ved at møde op på adressen. Der kommer normalt 1-2 nye 
medlemmer om året, så det er overkommeligt. Et andet forslag på workshoppen var, at 
invitere nye medlemmer til et møde (evt. på skype i disse corona tider), men vi blev enige 
om at personlig henvendelse på adressen er fint. Der blev opfordret til, at forsøge at se på 
hjemmesiden som et nyt medlem og på den måde få ideer til forbedringer. Derudover blev 
der talt om foreningsarbejdet, som er godt for den mentale sundhed, og når arrangementer 
og projekter lykkes, er det sliddet værd   

 
4. Arbejdsgruppe vedr. bedre internet i Esrum (Thea) 

Timmy fra grundejerforeningen Esrum Park’s bestyrelse er med i arbejdsgruppen sammen 
med andre interesserede. En interesseret har kontaktet TDC, som om siger, hvis der er min. 
50 husstande, der melder sig, vil de gerne rulle fiber ud. Thea har talt med Oliver fra TDC 
Fiber, og Oliver siger, Esrum kan deles op i to ret forskellige områder; Esrum by og 
Sodemarksvej, hvor sidstnævnte er oplagt område for tilskud via bredbåndspuljen. Oliver vil 
lave beregninger for Esrum by, Thea har rykket, og der går et par uger før beregninger er 
færdige. Oliver har foreslået Thea i mellemtiden, at undersøge mulighed for mobilt 
bredbånd muligt,  
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men det er for os ikke en mulighed. Timmy er i gang med firmaet Onefiber om fiber i Esrum 
by. Ingen vil tilsyneladende kendes ved fiber lagt ned i Hovedgaden, som der har været 
rygter om – Oliver fra TDC skriver, der nok er lagt nogle kabler ned… 
Brian vil høre sin nabo om fiber situationen i Esrum. 
Det forlyder, at Sodemarksvej kan trække 5G fra Esbønderup vha. mobil router, og Rasmus 
vil komme til Thea med router for at teste om det også virker i Esrum. 
 

5. Udarbejdelse af årshjul  
Intet nyt. Birte kigger på status til næste gang, og forsøger at definere nogle konkrete 
opgaver til os hver. Kirsten vil forsøge at skrive nogle stikord og kontaktoplysninger, der 
bruges til de mange aktiviteter, hun er tovholder på. 
 

6. Projekt Hjørnet (Kirsten og Birte) 
Ansøgning sendt til Nordeafonden, Lokalpuljen.  
Thea har informeret Birte om, at det igen er muligt at søge LAG midler, Gribskov og Halsnæs, 
så Birte har oprettet en ansøgning (ikke sendt), der skal færdiggøres og sendes inden 
deadline den 22. marts 2021. Der er også en senere deadline, hvis det ikke nås. 
 

7. Generalforsamling 2021  

 Generalforsamling (GF) 2021 afholdes den 25. marts 2021 kl. 19 via Teams – vi tør 
ikke satse på at kunne mødes fysisk. Brian har allerede lagt begivenheden ind i 
kalenderen på hjemmesiden. 

 Dato skal varsles til medlemmer senest den 4. marts (3 uger før) på mail. Kirsten 
sender mailadresser (dem der betalte sidste år) til Thea inden 1. marts. Birte sender 
teksten til mailen til Thea med Brian i loopet ligeledes inden 1. marts, så Thea kan 
sende besked om dato til medlemmerne senest 4. marts. Det er vigtigt, der står, at 
forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. marts. 

 Vi besluttede, at Thea køber programmet Sendblaster, så hun kan sende til mere end 
100 modtagere og vedhæfte filer (det er ikke muligt med almindeligt mailprogram). 
Programmet vil kunne overdrages til andre bestyrelsesmedlemmer, hvis det skulle 
blive nødvendigt. 

 Kirsten har allerede 2020 regnskabet klar. Det skal godkendes af 
bilagskontrollanterne og formanden, som også skal attestere alle bilag. Kirsten 
kommer forbi hos Birte på lørdag den 20. februar kl. 11 med papirerne, og når Birte 
er færdig, leverer hun dem tilbage til Kirsten, som sørger for, de kommer videre til 
bilagskontrollanterne. Det underskrevne regnskab skannes og sendes ud til 
medlemmerne sammen med den endelig dagsorden.  

 Endelig dagsorden med indkomne forslag sendes til medlemmerne senest den 18. 
marts. 

 Birte undersøger forslag til ordstyrer.  

 Thea vil godt være referent, hvis vi ikke kan finde andre, men Thea hører lige i 
Facebook gruppen, om der skulle være nogen. 
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 Valg til bestyrelsen (pt. 5 bestyrelsesmedlemmer, men der bør være 7):  
Kirsten, Mikael og Birte er på valg. Kirsten genopstiller, Birte genopstiller, og vi håber 
også Mikael om genopstiller. 
Thea og Brian er ikke på valg. 
Birte spørger Vibeke om hun igen vil være suppleant. 
Vi skal lave arbejde for at få flere til at stille op – Kirsten taler med Carl Gustav om 
han vil være med igen. 

 
8. Bestyrelsesforsikring – tilbud fra Top Danmark (Birte) 

Birte har fået henvendelse fra Top Danmark om bestyrelses forsikring. Vi har ikke nogen, 
men hvad skal vi bruge den til? Vi skal have noget på skrift, hvis det er noget vi skal tage 
stilling til – Birte hører sælgeren. 
 

9. Næste møde 
Aftales af den nye bestyrelse umiddelbart efter GF. 
 

10. Eventuelt 

 Suppleant Vibeke vil gerne være med i mailgruppen, så hun orienteres om, hvad der 
sker i bestyrelsen. Brian sætter Vibeke på listen og hun godkender samme aften, så 
nu kan man skrive til hele bestyrelsen og suppleant via mail@esrumborger.dk 

 Den 1. februar havde Birte bemærket en sær lugt sødlig lugt i Esrum by, skrev det i 
facebookgruppen og tippede kommunen, der har taget hånd om sagen. Kommunen 
vil meget gerne tippes, hvis det sker igen. Det er pt. ikke en sag for Borgerforeningen. 

 Efter for-høringen i december 2020, er Esrum Øst som perspektivområde taget ud af 
forslag til Gribskov Kommuneplan 2021-33. 

 


