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Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening og tilsyn af shelteret ved Blå Port 

Dato og tid: 5. juni 2022 kl. 10.00 – 12.00 
Sted: Shelteret ved Blå Port 
 
Deltagere 
Kirsten Fries, Carl-Gustav Hardonk Nissen, Mikael Holm Conner, Nina Larsen og Birte Skov Larsen 
 
Referent: Birte Skov Larsen 
 
Dagsorden og referat 
 
Vi havde ikke noget på dagsordenen udover tilsyn af shelter.  

 
1. Referat fra sidste møde den 26. april 2022 

Referatet er godkendt og lagt op på hjemmesiden. 
 

2. Tilsyn af shelter 
Nina havde heldigvis fået køretilladelse fra Naturstyrelsen, så vi kunne få kørt grejet ned til 
shelteret. Der så meget fint ud, så der var ikke meget at gøre – næsten ingen kulgraffiti på 
væggene og både færre søm og skruer og meget mindre affald. Vi er glade for, der bliver passet 
godt på det. Der er ikke længere et skilt med pil til dasset og heller ikke skilt med ordensregler. 
Det hele står beskrevet på Naturstyrelsens hjemmeside, men det er alligevel rart at få lidt hjælp, 
når man står ved shelteret i stedet for at skulle ind på hjemmesiden. Derfor vil Birte printe og 
laminere nogle nye skilte til ophængning. Carl-Gustavs familie mødte op og hjalp til men ellers 
ingen andre Esrum borgere.  
 
Vi fik gjort følgende: 
 

o Taget blev fejet fri for blade og andet nedfald 
o Borde og bænke blev tørret af 
o Gulvet i shelteret blev fejet 
o Søm og skruer blev fjernet 
o Affald blev samlet op 
o Grebet på døren til dasset manglede en skrue, som blev monteret 
o Dasset blev rengjort 

 
Undervejs drak vi kaffe og spiste morgenbrød. 
 

3. Bordet rundt - om emner som ikke er på dagsordenen 
Kirsten om genopretning af petanquebanen på hjørnet og regning fra One: 

o Vi skal gøre noget ved petanque banen, så den kan blive brugt. Det vil nok tage 1 times 
tid at luge den, hvis man er 3-4 personer om det, og derefter skal der måske lidt nyt grus  
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på, og så er den klar til brug. Men før vi går i gang, undersøger vi, om der er Esrum 
borgere, som er interesserede i at bruge petanquebanen, og som evt. vil være med til at 
genoprette den. Birte laver et opslag på Facebook for at høre, om der er interesserede 
borgere.  
 
o Kirsten har fået en årsopkrævning på over 1000 kr. fra One, som vi bruger til vores 

Esrumborger mail-boks. Tidligere var beløbet 228 kr. om året, og det har været Brian 
Ekmann-Gregersen, som stod for betalingen. Birte hører Brian om en anden løsning.  

Carl-Gustav om bevoksningen på hjørnet 
o Det vil være en god ide at slå græsset på hjørnet rundt om ørnen og bord-

bænkesættet, så det virker mere synligt og indbydende. Men det skal ikke være alt 
for friseret, så vi taler om at jævne området lidt ud, evt. så vilde blomster og holde 
både ørnen og bord-bænkesættet fri for bevoksning. Carl-Gustav vil gerne slå 
græsset/urterne en gang imellem, hvis ånden er over ham - men IKKE som en fast 
aftale. Vi tager det op på næste bestyrelsesmøde og/eller i forbindelse med 
genetablering af petanquebanen. 

Michael om prioriteringer 
o Michael har mange jern i ilden for tiden og vil ikke garantere, han kan deltage på de 

kommende møder. Det eneste, Michael følger op på, er projektet med indsigtsbroen. 
Vi tager det, som det kommer. 

 
4. Eventuelt 

Intet til referat 
 

5. Næste møde 
Birte indkalder efter behov. 


