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Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening  

Dato og tid: Tirsdag den 17. august 2021 kl. 19.30 - 21.30  
Sted: Skovkanten 
 
Deltagere 
Kirsten Fries, Brian Ekman-Gregersen og Birte Skov Larsen 
 
Fraværende 
Thea Marie Andersen, Nina Larsen og Mikael Holm Conner 
 
Referent:  
Birte Skov Larsen 
 
Vi diskuterede kort, om vi skulle udsætte mødet pga. ringe fremmøde, men besluttede at gennemgå 
de punkter, som vi kunne tage uden de andres deltagelse, og udsætte resten til næste møde. 
 
Dagsorden og referat 
 
1. Referat fra møde og shelter-tjek den 6. juni 2021 

Referatet er godkendt og lagt op på hjemmesiden. 
 

2. Bordet rundt - om emner som ikke er på dagsordenen 

 Brian havde ikke noget til dette punkt. 

 Kirsten fortalte om Skt. Hans aften arrangementet den 23. juni på engen ved Rishave Park, 
som hun var tovholder for. Nogle dage forinden blev Birte kontaktet af TV2-Lorry, som gerne 
ville lave et TV indslag om Skt. Hans aften i Esrum. Birte kunne ikke selv deltage og henviste 
til Kirsten, som i tråd med bestyrelsens holdning ikke ønskede at medvirke i programmet. 
Der var ca. 60 fremmødte, og Kirsten havde sørget for salg af kaffe og te, øl og vand. 
Traditionen tro blev der tændt bål med heks fremstillet og doneret af Birgit og Lisbeth. Bålet 
var ikke stort, selv om der grundet corona restriktioner ikke var noget arrangement i 2020, 
og der var samlet materiale over 2 år. Inden bålet blev tændt, sørgede Rishave Park 
grundejerforening for at skræmme dyr fra bålet væk med klokker. Der blev sunget 
midsommervisen og Claus Ågaard holdt en fin tale, som er blevet delt på hjemmesiden. Som 
tak for talen fik Claus en flaske vin. Dagen efter arrangement klagede modstandere af 
arrangementet desværre over det i vores Facebook gruppe, og vi diskuterede på mødet, om 
ikke det ville være bedre at henvende sig direkte til Borgerforeningens bestyrelse i stedet 
for. Til næste år vil vi vurdere om og hvordan Skt. Hans aften skal holdes i Borgerforeningens 
regi. 

 Birte tog handicapstiens nylige beskæring op. Bevoksningen langs stien var ved at gro ind 
over den, så den trængte nok til at blive trimmet lidt, men nogen, formentligt kommunen 
har kørt med traktor med et hjul på hver side af stien og nærmest molestreret 
bevoksningen. Der er dybe  
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traktorspor, knækkede grene og småtræer, og det ser i det hele taget herrens ud. Birte tipper 
kommunen om handikap stien med fotos.  
 

3. Hjertestarter ved Klubhuset 
Esrum IF har lavet et opslag i deres Facebook gruppe med foto af hjertestarteren ved Klubhuset, 
samt repræsentanter for de 3 foreninger, som har doneret penge til vedligeholdelsen af den; 
Esrum IF, Tingbakkehallens Venner og Esrum Borgerforening. Opslaget er delt i vores 
Facebookgruppe, og vi besluttede, at der skal gøres opmærksom på hjertestarten på vores 
hjemmeside – det sørger Brian for. 
 

4. Henvendelse fra Sylvester Larsen om mulighed for koncert i efteråret – se mail (Birte) 
Sylvester henvendte sig også sidst år, hvor vi blev enige om, at det ikke er noget for os. Den 
beslutning holder vi fast i, og Birte giver Sylvester besked. 
 

5. Nyhedsbreve fra Aktivt Gribskov – kan vi dele med borgerne (Birte) 
Nyhedsbrevene er oftest henvendt til idrætsforeninger, og kan måske findes et sted på 
kommunens hjemmeside, hvis man er interesseret, så vi besluttede fortsat at vurdere fra gang 
til gang, om det skal deles fx på Facebook eller på hjemmesiden.  
Det seneste nyhedsbrev er en varsling om Frivillig fredag den 24. september kl. 15-18 på 
Kulturhavnen i Gilleleje, hvor 3 priser uddeles, bl.a. Frivilligprisen. Vi har ikke indstillet nogen til 
en pris, og ingen af os ønsker at deltage, men det skal jo ikke afholde andre fra bestyrelsen at 
gøre det  selve invitationen kommer senere. 
 

6. Skovbad 
Mikael er tovholder, så det er udsat til næste møde 
 

7. Fibernet 
Thea er tovholder, så det er udsat til næste møde 
 

8. Forskønnelse af hjørnet 
Det er endnu ikke lykkedes at rejse fondsmidler, og ingen har overskud til at bruge mere krudt 
på det nu, så vi besluttede at iværksætte forskønnelsen selv ved at invitere alle i Esrum til en 
arbejdsdag, hvor vi beskærer, river, rydder op osv. Kirsten hører Skovskolen, om de kan levere 
bænke og måske en træ figur, en opslagstavle i træ – evt. som et projekt de alligevel skal 
gennemføre i undervisnings øjemed. Brian hører en lokal ekspert om han kan og vil hjælpe med 
beskæring af de store træer, og hvad han skal have for det. Birte laver en liste over 
arbejdsopgaver, og når datoen er fastlagt, laver vi opslag med invitation eller en begivenhed på 
Facebook. Birte hører hele bestyrelsen om det kan blive den 2. eller 9. oktober. 
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9. Duck race i september 

Carl Gustav, som ikke er i bestyrelsen pt., vil gerne som tidligere være tovholder på et ”duck-
race” arrangement i september. Kirsten spørger Carl Gustav, om det er muligt for ham søndag 
den 26. september. 
 

10. Bestyrelseshåndbog 
Intet til referat. 
 

11. Eventuelt 
Intet til referat 
 

12. Næste møde 
Det skal være sidst i oktober, og Birte sender forslag til dato. 
 


