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Referat af ordinær generalforsamling i Esrum Borgerforening den 7. marts 2017  
kl. 19 i Skovkanten/Medborgerhuset 
 
Tilstede: I alt 21 personer; heraf 16 stemmeberettigede (husstande). 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab 
4. Forslag til kontingent 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. gældende vedtægter 
6. Valg af suppleanter og bilagskontrollanter 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt 
 
1. Valg af dirigent 
Bo Gottlieb blev valgt som generalforsamlingens dirigent. Bo Gottlieb takkede for valget og konstaterede, 
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
 
2. Formandens beretning 
Formanden for Esrum Borgerforening, Karsten Milton, fremlagde følgende beretning: 
 
Vi vil have borgerne endnu mere ud i vores smukke natur. Derfor har vi taget initiativ til at opsætte et 
borde-/bænkesæt ved Esrum Sø. Men hvorfor stoppe her? Vi har netop ansøgt Naturstyrelsen om at 
opsætte et shelter og en bålhytte i den nordlige ende af søen (ved grusgraven/blå port). Vi skaber 
opmærksomhed hos myndighederne, OG DET BLIVER BEMÆRKET. Det er politikernes holdning, at initiativet 
skal komme fra lokalområderne. Det kommer ikke af sig selv. Derfor har vi behov for en stærk 
borgerforening. Og derfor har vi valgt at udvide bestyrelsen i Esrum Borgerforening fra 5 til 7 medlemmer. 
Vi håber, at I vil støtte op om dette initiativ til næste generalforsamling. 
 
I Esrum Borgerforening har vi en vision om, at vores landsby skal være Danmarks skønneste.  - Der er et 
stykke vej igen. Men vi har fået rengjort vores mosbefængte byskilte, opsat manglende parkeringsskilte og 
efter 2½ års dialog med kommunen har vi fået opsat nye læskure. Der er også blevet fjernet udtjente 
køretøjer fra hovedgaden og private effekter fra fortovet.  
Borgerforeningen søgte en pulje hos kommunen - vi ønskede at forskønne vores bymidte omkring P-
pladsen ved Esrum Kost- & Friskole. Ansøgningen blev ikke imødekommet i denne omgang. Men byen kan 
forskønnes på mange måder. Derfor holdt vi en affaldsindsamling med stort fremmøde, og en stor mængde 
opsamlet affald blev fjernet.  
 
I Esrum Borgerforening ønsker vi at promovere det, som gør vores lokalsamfund attraktivt. Det var 
fantastisk at være med til åbningsfesten for Naturlegepladsen med borgmesterbesøg, snoreklipning, taler 
og stort fremmøde. Der var masser af frivillige, og der var et godt samarbejde imellem Esrum 
Borgerforening, Esrum Idrætsforening og Esrum Kloster. Efterfølgende blev det til en medarbejderfest og et 
lille overskud.  
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Esrum Borgerforening skal varetage borgernes fælles interesser. Netop derfor valgte vi at modsætte os den 
nye ansøgning om yderligere jordtip på Esromgaard. Jordtip er ikke i vores fælles interesse. Det skaber ikke 
et attraktivt lokalsamfund. Vi har fremsendt indsigelse til kommunen og læserbrev til avisen. Status er, at 
beslutningen er udsat.  
 
Det blev også til endnu et syrisk spisearrangement, juletræsarrangement med fakkeloptog, foredrag om 
børnelitteratur og en historiegruppe. Hvis du sidder derude med viden om Esrums historie, så kontakt 
borgerforeningen, så vi kan få din historie med. 
Tak for i år. 
 
I forlængelse af formandens beretning fremkom følgende: 
 
 Bo Gottlieb supplerede formandens beretning med, at borgerforeningen også havde et godt 

efterårsarrangement i Toms æbleparadis. Desuden fodtur i klosterets landskab og ølsmagning af 
kloster øl med spisning. 
 

 Elin Kirkegaard efterlyste en tilkendegivelse fra generalforsamlingen af, hvorvidt borgerforeningen 
skal følge op på kommunens behandling af Esromgaards ansøgning om et yderligere jorddeponi, 
når sagen genoptages i Plan- og Miljøudvalget. 
 

 Mikael Tobiasen (Mik) tydeliggjorde vigtigheden af, at der til kommunen tilgår flere vinkler på 
deponisagen. Det er godt, at Esrum Borgerforening har involveret sig, og foreningen bør derfor 
også udarbejde en skriftlig opfølgning til Plan- og Miljøudvalget, når punktet atter sættes på 
dagsorden. Det vil være professionelt. Kommunen har stor respekt for udkants Gribskov som 
Esrum. 
 

 Karsten Milton pointerede supplerende sin gentagelse af, at det betyder noget, når Esrum 
Borgerforening udtaler sig. 
 

 Mikael Tobiasen gjorde yderligere opmærksom på, at også vandmiljøet er overset i denne sag. Der 
er tale om vandførende lag i området Ådalen   
 

 Kirsten Fries bemærkede, at Esrum Vandværk desværre ikke er gået ind i sagen. 
 

 Anne Marie Karlsson pegede på vigtigheden af, at borgerforeningen fortsat involverer sig i sagen, 
da Esromgaards ansøgning om udvidelse af det eksisterende jorddeponi både indebærer 
nedlæggelse af en beskyttet sø samt ændringer i et lokalt bevaringsværdigt landskabsterræn og 
dets kulturhistoriske værdi med risiko for ændringer i flora og fauna. 
 

 Karin Nielsson kommenterede, at det jord, der dumpes, skal være rent jord. Vi skal være sikre på, 
hvad vi taler om. 
 

 Svend-Erik Lorentzen udtrykte seriøs bekymring for jordens beskaffenhed, da der ligger store penge 
i at kunne komme af med urent jord. Der er faktuelt hård konkurrence på området.  
 

 
 



Esrum Borgerforening 
Esrum Hovedgade 21B, 1. sal 

Esrum, 3230 Græsted 

Side 3 af 5 
esrumborger.dk 

 
 
 

 Anne Marie Karlsson orienterede til sidst generalforsamlingen om, at borgerforeningens bestyrelse 
i årets løb også har arbejdet for, at busforbindelserne i byen ikke forringes. Borgere, der har lyst til 
at involvere sig i dette område, er meget velkomne til at give en hånd med.  

 
Dirigenten afsluttede formandens beretning - og kommentarerne hertil - med at konkludere, at Esrum 
Borgerforening fortsætter sit engagement i deponisagen ved Esromgaard, og at beretningen hermed var 
godkendt. 
 
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab 
Borgerforeningens kasserer Kirsten Fries fremlagde regnskab for 2016 og 2015 med følgende 
bemærkninger:  
Der er et overskud på godt kr. 10.000. Det skyldes blandt andet, at borgerforeningens lokaler har været 
hyppigere udlejet end sædvanligt. Desuden har vi fået en stor bevilling fra ”Det Grønne Hus” og fine 
donationer af varer (f.eks. af Rema 1000) ved forskellige arrangementer. Borgerforeningen har tillige nydt 
godt af gode vennetjenester (f.eks. trykning af velkomstfoldere). 
En del af overskuddet skal anvendes til nyt supplerende service til borgerforeningens lokale/køkken og til 
køb af nye kraftige lyskæder til foreningens juletræ til advent. 
Der var ingen kommentarer til regnskabet, der herefter blev godkendt. 
 
4. Forslag til kontingent 
Bestyrelsen foreslog kontingentet på kr. 100 fastholdt. Det blev enstemmigt vedtaget. Men i betragtning af, 
at omkring 20 husstande endnu ikke har betalt kontingent i år, blev borgerforeningens kasserer Kirsten 
Fries opfordret til at oprette en MobilePay konto for at gøre borgernes betaling lettere. 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsen for Esrum Borgerforening består af 5 medlemmer. 
Janne Aarre og Elin Kirkegaard var ikke på valg. 
Karsten Milton, Kirsten Fries og Anne Marie Karlsson var på valg, var villige til genvalg og blev valgt (2 år) 
med applaus. 
 
6. Valg af suppleanter og bilagskontrollanter 
Suppleanter og bilagskontrollanter vælges hvert år. 
Bo Gottlieb og Brian Ekman-Gregersen blev valgt som suppleanter. 
Som bilagskontrollanter blev Lisbeth Bjerager og Birgit Lorentzen valgt. 
 
7. Indkomne forslag 
Forslag fra bestyrelsen til ændringer af Vedtægter for Esrum Borgerforening var forud for mødet rettidigt 
blevet rundsendt til foreningens medlemmer, ligesom der ved generalforsamlingen var fremlagt 
eksemplarer af foreningens vedtægter sammen med forslaget til vedtægtsændringer. Forslaget omfattede 
dels en udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer, dels en fjernelse af paragraffen om 
æresmedlemmer og dels en del sproglige ændringer. 
 
Mogens Tanderup rejste spørgsmålet om, hvorvidt foreningens vedtægter kan ændres uden tilslutning fra 
2/3 af de stemmeberettigede, som ofte er gældende praksis for foreninger.  
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Lene Gad Zeidler pointerede ligeledes, at hvis der er overordnede regler i forhold til vedtagelse af 
vedtægtsændringer i foreninger, skal de tages alvorligt. 
 
Brian Ekman-Gregersen og Birgit Farre henviste til Håndbog i Foreningsarbejde. 
 
Dirigenten konstaterede, at der ved generalforsamlingen var fuld tilslutning til de foreslåede 
vedtægtsændringer blandt de tilstedeværende 16 stemmeberettigede. 
 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev derfor vedtaget under forudsætning af, at vedtagelsens 
omstændigheder ikke er i strid med gældende regelsæt.  
 
8. Eventuelt 
Gerne flere engagerede medlemmer 
Formand Karsten Milton og flere andre fra bestyrelsen opfordrede interesserede blandt foreningens 
medlemmer til dels at foreslå emneområder/aktiviteter, som bestyrelsen kan eller bør arbejde med, dels at 
tilbyde sin arbejdskraft til eksisterende og/eller kommende interessegrupper. Eksemplarisk kan fremhæves  
det store engagement, som Birgit Farre yder i historiegruppen. 
 
Eget postnummer til Esrum 
Mikael Tobiasen foreslog, at borgerforeningen undersøger mulighederne for, at Esrum igen får sit eget 
postnummer. Tidligere havde Esrum postnummeret 3240. Der var helt tydeligt stor lydhørhed blandt de 
tilstedeværende overfor ideen. Formanden lovede, at emnet medtages på dagsorden til det 
næstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Mere samvær via fællesspisning 
Kirsten Fries forespurgte til interessen for flere spis-sammen-muligheder med det formål at skabe rammer 
for at se og tale med forskellige esrumborgere. Det kan være i form af faste spiseaftener (fx som 
sammenskuds arrangementer / medbragt mad til egen familie) eller det kan være ad hoc picnic, når vejret 
indbyder til det (fx ved naturlegepladsen). Der var umiddelbart størst interesse for ad hoc modellen. 
 
Hjertestartere 
Birgit og Svend-Erik Lorentzen fortalte om deres research af forekomst og placering af hjertestartere i 
Esrum og omegn. Tættest på Esrum er der pt kun en døgntilgængelig hjertestarter ved Fabianhus på 
Tingbakken, og den er registreret på hjertestarter.dk, så den forekommer på hjertestart-app’en med 
billeder af den præcise placering. Men da der er langt fra fx Esrum Park eller Rishave Park til Tingbakken, 
foreslår Birgit og Svend-Erik, at borgerforeningens bestyrelse sender en fælles skrivelse til 
grundejerforeningerne i byen med henblik på at undersøge muligheder for opsætning af hjertestartere på 
flere lokaliteter, sådan at flere foreninger deler økonomi og ansvar. 
 
Karsten Milton orienterede om, at Esrum Borgerforening igennem nogen tid har behandlet temaet 
”Hjertestartere i Esrum” for blandt andet at undersøge i hvilket omfang, der i Esrum er planer om 
opsætning af en eller flere. Borgerforeningen har i den forbindelse haft kontakt med Esrum Kloster & 
Møllegård, hvorfra driftschef Lars Ulfborg i januar 2017 har meddelt, at de har ansøgt TrygFonden om en 
hjertestarter, og at besked om eventuel donation meddeles i april 2017.   
 
Lene Gad Zeidler meddelte derimod glædeligt, at Esrum Idrætsforening har søgt og fået tildelt en 
hjertestarter af TrygFonden. Den vil i løbet af foråret 2017 blive opsat udenfor på klubhuset. 
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Velkomstfolder 
Birgit Farre opfordrede til at bruge borgerforeningens nye flotte velkomstfolder, for eksempel til at byde 
nye naboer velkommen. Folderen kan downloades fra foreningen hjemmeside på 
http://esrumborger.dk/arkiv/, eller den kan fås i papirform ved henvendelse til bestyrelsen. 
 
Esrum Klosterby 
Elin Kirkegaard orienterede om, at Esrum Kloster & Møllegård i februar 2017 havde inviteret 
borgerforeningen og naboer til klosteret (Klostergade og Kildevang) til en hyggestund, hvor direktør Arne 
Rønnest og driftschef Lars Ulfborg gav et tilbageblik på 2016 og en gennemgang af aktiviteter i 2017 
efterfulgt af en åben debat om lokalt samarbejde. Klosteret vil gerne byde de mange gæster til events mv. 
velkommen, helst uden at blive mødt af ”forbudsskilte”; men samtidig har klosteret et stort ønske om at 
skåne naboer mest muligt for alt for mange gener i form af støj og uro. Emnet blev debatteret. Berørt blev 
også ideen om at skabe en skøn og imødekommende ”Esrum Klosterby”, og Arne Rønnest deltager gerne i 
et indledende møde med borgerforeningen til en brain storm om mulige lokale og/eller kommunale 
initiativer. 
 
Dirigent Bo Gottlieb afsluttede herefter generalforsamlingens møde og takkede for god ro og orden til de 
fremmødte, der fortsatte den gode stemning med øl, vand, kaffe/the og kage en rum tid.  
 
 
Post Scriptum 
I. Vedr. Vedtægtsændringer: 
Ifølge ”Håndbog i Foreningsarbejde” findes der ikke i Danmark nogen lovgivning for foreninger. 
Foreningens egne vedtægter er de eneste ”love”, der regulerer foreningens egne interne forhold. Hvis der 
ikke står noget specifikt om vedtægtsændringer i en forenings vedtægter, kan de behandles og vedtages 
med almindelige flertal på en generalforsamling som alle andre spørgsmål. 
Præmisserne for de vedtagne vedtægtsændringer under generalforsamlingens punkt 7 er derfor i orden. 
 
II. Vedr. Konstituering: 
Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede bestyrelsen for Esrum Borgerforening sig som følger 
 Karsten Milton - formand 
 Elin Kirkegaard - næstformand 
 Janne Aarre - webredaktør og sekretær 
 Kirsten Fries - kasserer 
 Anne Marie Karlsson - medlem 

o Bo Gottlieb - suppleant 
o Brian Ekman-Gregersen - suppleant 

 
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til tirsdag den 25. april 2017, kl. 19.30. 
 

Esrum den 11. marts 2017 
Elin Kirkegaard 

Referent 
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