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Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening  

Dato og tid: Mandag den 1. november 2021 kl. 19.30 – 21.30  
Sted: Skovkanten 
 
Deltagere 
Kirsten Fries, Brian Ekman-Gregersen, Thea Marie Andersen og Birte Skov Larsen 
 
Fraværende med afbud 
Nina Larsen og Mikael Holm Conner 
 
Referent:  Brian Ekman-Gregersen 
 
 
Dagsorden og referat 
 
1. Referat fra møde den 17. august 

Referatet er godkendt og lagt op på hjemmesiden. 
 

2. Bordet rundt - om emner som ikke er på dagsordenen 
Tonen er til tider hård på FB. Det er vigtigt den ikke bliver personlig.  
Vi diskuterede hvordan vi kan gentænke arbejdet i bestyrelsen så flere kan inddrages  
 

3. Skovbad (Mikael) 
Udsat til en dag Mikael er der. 
 

4. Fibernet (Thea) 
4 huse i Esrum er ikke dækket. Thea arbejder på en løsning. 
Arbejdet er gået i gang denne uge og er færdigt i udgangen af februar 2022. 
For at synliggøre prisforskelle og hastigheds forskelle på de forskellige udbydere laves der en FB 
tråd i stil med: Vi skal have abonnement hvad har I valgt? og hvad giver i? 
 

5. Forskønnelse af hjørnet (Kirsten og Birte) 
Vi har søgt penge hos ”Det Grønne Hus” til indkøb af træskulptur og bord bænkesæt, som laves 
af Leg og Landskab aps 
Vi venter til foråret med en arbejdsdag. 
Skulpturen bliver en Havørn. 
 

6. Duck-race den 24. oktober 
Absolut en succes. Alt blev holdt ude da smittetal var stigende. Omkring 44 personer deltog i 
arrangementet. 
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7. Juletræstænding 

28. november.  
Henriette Tanderup på Østvej har været så venlig at donere os et juletræ.  
Mikael Conner har lovet at hjælpe med at sætte lyskæde på træet. Stor tak til Claus og Lars Block der har 
hjulpet med det i mange mange år.   
 
Thea laver skriv for at finde en som kan være med til at hjælpe med julearrangementet. 

 
8. Eventuelt 

 
Halloween arrangement i samarbejde med Klostret bør tages op igen til næste år  
Gerne med nogle lokale personer som tovholder. Der kan laves reklame for det til Duck-Race 
der plejer at ligger om sommeren. 
 
Thea fortæller 
Renovering af længen ved Møllegården skal bruges til besøgscenter for Kongernes 
Nordsjælland.    
 
Kirsten: Camilla Nilson holder foredraget ”Farlige film” onsdag den 10. november det lægges op 
på Facebook. 
 
 

9. Næste møde 
Næste møde i januar 18. 19. eller 20. 


