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Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening 

Dato og tid: Tirsdag den 17.  januar 2023 kl. 19.30 – 21.00 
Sted: Skovkanten 
 
Deltagere 
Kirsten Fries, Carl-Gustav Hardonk Nissen og Birte Skov Larsen 
 
Fraværende med afbud 
Mikael Holm Conner 
 
Referent: Birte Skov Larsen 
 
Dagsorden og referat 

 
1. Referat fra sidste møde 3. november 2022 

Referatet er godkendt og lagt op på hjemmesiden. 
 

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

3. Ordinær Generalforsamling 2023 
Ordinær Generalforsamling bliver tirsdag den 28. marts kl. 19 i Skovkanten. Kirsten sørger som 
sædvanligt for øl, vand, kaffe, te og lidt snacks og/eller småkager, og vi andre hjælper til, hvis 
der er behov for det. Kirsten laver regnskabet klar og sørger for det bliver godkendt af 
bilagskontrollanter inden 1. marts, hvorefter Birte underskriver, så det kan sendes ud til 
medlemmerne sammen med dagsorden til Generalforsamlingen senest den 7. marts (3 uger før 
generalforsamlingen). Birte hører Roland Carlfeld, om han vil være dirigent ligesom foregående 
år. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
 
Kirsten Fries  
Mikael Holm Connor  
Birte skov Larsen 
 
Carl-Gustav er ikke på valg i år, og både Kirsten og Birte stiller op igen, og forhåbentligt også 
Mikael, men Birte trækker sig, hvis der er andre, som melder sig på banen. Vi vil prøve at høre 
forskellige borgere, om de kunne være interesserede i at stille op – vi har brug for det. 
 

4. Affaldsindsamling ved DN i 20-26. marts 2023 
Birte er tovholder og har oprettet en indsamling i Esrum på Danmarks Naturfredningsforenings 
hjemmeside søndag den 26. marts. Der laves et opslag i facebookgruppen om arrangementet; 
indsamling fra 10-12, og derefter serverer vi Pizzaer fra Bolværket i Skovkanten eller på hjørnet  
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afhængigt af vejret. Der skal selvfølgelig også være øl og vand til deltagerne, og hvis muligt 
printes kort. så vi kan aftale ruter på dagen. 
 

5. Ny hjemmeside 
Den nye hjemmeside publiceret i slutningen af november har fået ros af borgerne for de fine 
fortællinger og billeder, og vi er helt enige – den er meget bedre end den tidligere hjemmeside, 
så stor tak til Brian for det flotte arbejde. Der kommer dog stadig en del spammails til vores 
esrumborger mailadresser. 
 

6. Shelteret ved Blå Port – herunder tilsyn 2023  
Vi afholder arbejdsdag ved shelteret lørdag den 3. juni kl. 10-13.  
Birte hører Thea om hun kan booke shelteret til os hele den weekend 2-4. juni, og det skal 
gøres, inden der er åbent for, at alle kan booke. Pt. kan man som almindelig borger booke 
shelteret til en gang i april, men Thea har som repræsentant for borgerforeningen en særlig 
login, så hun kan booke længere frem – hvis hun altså stadig har den. 
 

7. Indsigtsbro 
Vi har fået information fra bl.a. Lokalforeningsrådet, at Nationalpark-puljen er åben og kan 
søges indtil 5. februar 2023 kl. 12.00, hvilket Mikael er opmærksom på. Vi fik følgende besked 
fra Mikael, da han meldte afbud inden mødet: 
Status Indsigtsbro: Byggetilladelse ansøgt, projektansøgning ved at blive udarbejdet, tømrer 
kontaktet med henblik på tilbud på opgaven. Broen bliver ca. 25m lang og 1,2m bred og vil i 
udtryk ligne de nye broer som f.eks. Dronningens Bøge. Hvis vi har held med fondsansøgning etc. 
vil bro stå færdig ultimo 2023. Fonde i kikkerten pt: Nordea fonden, Spar Nord fonden, 
friluftsrådet, nationalparkpuljen. 
 

8. Trafiksikkerhed i Esrum (inkl. mail fra Michala Kjeldsen 29/11 2022) 
Intet nyt fra tovholdere, Mikael og Carl-Gustav, men Carl-Gustav vil gerne snarest muligt følge 
op, og henvende sig til kommunen vedr. 2 fodgængerfelter og fortov langs hovedgaden mellem 
indkørsel til Kroengen og Klubhuset.  
Vi er enige om, at kunne skrive under på Michala Kjeldsens debatindlæg fra 29/11 2022 vedr. 
trafiksikkerhed eller mangel på samme på Gillelejevejen ved Rema, selvom det ikke hører til 
Esrum, hvis det stadig er aktuelt – Birte hører Michala. 
 

9. Afkobling af regnvand jf. sag i Ramløse diskuteret i Lokalforeningsrådet 
Lokalforeningsrådet har varslet at Ramløse Borgerforening på næste møde i vil fremlægge sag 
om planlagt afkobling af regnvand i Ramløse, hvilket er en god ide, men der lader til at være lidt 
problemer med forventningerne borgere og kommunen imellem. Vi kan forvente af regnvand 
også skal afkobles i Esrum, så Birte vil gerne deltage på dette møde evt. sammen med en anden 
Esrumborger udenfor bestyrelsen. Dato kendes ikke endnu. 
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10. Fordeling af opgaver og arrangementer i 2023 
Vi fik kun talt om arrangementer - ikke andre opgaver. 
 
Udover affaldsindsamling (punkt 4), Generalforsamling (punkt 3) og arbejdsdag (punkt 6) talte vi 
om: 
 
Duck-race 
Carl-Gustav er tovholder 
 
Lokal tur til en spændende sted 
Carl-Gustav er tovholder 
 
Skovtur til shelteret 
Kirsten er tovholder 
 
Petanqueturnering 
Kirsten er tovholder 
 
Juletræstænding 1. søndag i Advent  
Det SKAL blive til noget i år, og vi beslutter at sætte et lidt mindre træ (2,5-3 meter) op på 
hjørnet i stedet for det meget store på p-pladsen tidligere år, og med lys som er lettere at 
montere. Kirsten har talt med Verner om at støbe en holder til træet ned i jorden, og 
Julemanden er frisk. Vi taler mere om detaljerne når vi nærmer os. 
 

11. Eventuelt 
Lidt brainstorm om ideer til nye arrangementer, fx grillfest ved shelteret, sommerfest i Esrum 
og/eller ture til seværdighder i lokalområdet jf. punkt 10. 
 

12. Næste møde 
Birte indkalder til møde i begyndelsen af marts. 


