Esrum Borgerforening
Esrum Hovedgade 21B, 1. sal
Esrum, 3230 Græsted

Referat fra bestyrelsesmøde 5. april 2016 kl. 19.3022.45
Deltagere: 
Karsten, Kirsten, Anne Marie, Elin, Gitte og Janne 
Fraværende: 
Bo
Referent: 
Janne
1. 
Evaluering af GF 2016 – herunder hensyntagen til vedtægterne. (Janne/alle)
2. 
Foreningsfolder Esrum/Esbønderup (Karsten)
3. 
Arrangementer generelt for det næste ½ år – hvilke og hvem er tovholdere? (alle)
●
●
●
●
●

Fællesspisning og Kulturudveksling i Esrum – 20. maj
Skraldedag i Esrum – 17. april
Naturlegepladsens åbning
Sankt Hans 23. juni
andre arrangementer

4. 
Dialogmødereferat (30.3) om bustrafikken til/fra Esrum (Anne Marie/Kirsten)
5. 
Evt.


1. Evaluering af GF 2016 – herunder hensyntagen til vedtægterne.
Debat om vedtægternes overholdelse ved generalforsamlingen. Det præciseres at man skal
have været medlem (og betalt kontingent) i 2 mdr. inden GF’s afholdelse for at man kan stille
op til bestyrelsen (medlem og suppleant).
Da formuleringen i vedtægternes §13
kan misfortolkes er der nedsat en gruppe bestående af

Elin og Janne der skal komme med en omformulering af §13. Forslagene vil herefter komme til
godkendelse på GF 2017.
Der var en god stemning og debat ved årets generalforsamling og også større deltagelse end
vanligt.

2. Foreningsfolder Esrum/Esbønderup
Tovholder: Karsten
Formålet med fælles folder over foreningslivet i Esrum og Esbønderup er at give nytilflyttere
lettere adgang til viden om de aktiviteter der er i området.
Debat om at designet bør peppes lidt op især forsiden og om man skal beholde telefonnumre
og navne i folderen. Der var også ønske om at Esrum Borgerforening bruger folderen til at
“hverve” flere aktive medlemmer i foreningen. (reklame for EB).
Karsten, som har lavet folderen, har fået en del henvendelser om ændringer og dem vil han
arbejde med snarligt. Herefter skal folderen godkendes endeligt af bestyrelsen og derefter til
tryk. Folderen skal uddeles i både Esrum og Esbønderup  oplaget bliver på ca. 1000 stk. og
det er den lokale smed sponsorerer trykningen.
De lokale spejdere har lovet at hjælpe med at få folderen ud i postkasserne.
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3. Arrangementer generelt for det næste ½ år
Fællesspisning og Kulturudveksling i Esrum – fredag den 20. maj
Tovholdere: Karsten & Elin
I 2015 søgte vi, og fik, tildelt 5.500 kr. fra Det Grønne Hus som skal dække nogle af udgifterne
til arrangementet, som i år bliver holdt på Esrum Kost & Friskole. Skoleleder Jesper Harrsen
vil åbne dørene for Esrums borgere, så de også kan se skolen  indefra. Køkkenlederen og
nogle elever (ca. 57) vil stå for dele af madlavning, servering og oprydning.
Efter længere debat på mødet fastlagde vi entreprisen:
Medlemmer af EB: 50 kr. (voksne) og 25 kr. (børn under 12 år)
Ikke medlemmer: 100 kr. (voksne) og 25 kr. (børn under 12 år)
Karsten og Elin mødes med køkkenet for at fastlægge en kuvertpris.
Gitte laver tekst som skal bruges til web og Facebook  og mailer den til Janne.
Elin har en liste med navnene på de lokale syrere og de vil få separat invitation og vi vil spørge
om de kan lave nogle smagsprøver til aftenen.
Vi anvender “først til mølle” og samtidig betaling ved tilmelding. Vi satser på at ca. 30 syrere
og 40 esrumborgere kan deltage i arrangementet.
Janne undersøger om vi kan benytte nemtilmeld.dk til opgaven.

Skraldedag i Esrum – 17. april kl. 1012
Tovholder: Janne (m. Kirsten og Elin)
DN Gribskov kontaktede os for at høre om vi ville deltage i den årlige affaldsindsamling. Det
har vi besluttet at gøre. Janne har taget kontakt med DN og vi får stillet redskaber til rådighed.
Der lægges info på hjemmesiden og Facebook for at få affaldsindsamlere til arrangementet. Vi
har mulighed for lidt proviantering, som bagefter vil blive refunderet af DN Gribskov. Læs mere
på Facebook og hjemmesiden.
Vi mødes i Skovkanten kl. 10. Der er allerede nogen der har tilmeldt sig. Og nogen laver kaffe
og bager boller.
I år har vi valgt kun at bruge 2 timer, men hvis det bliver en succes vil vi udvide tiden i 2017.

Naturlegepladsens åbning
Tovholdere: Karsten og Gitte
Der er rejsegilde på naturlegepladsen torsdag den 7. april. Åbningsdagen er endnu ikke
fastlagt, men når vi kender datoen skal vi planlægge, med klosteret, hvordan vi kan hjælpe
med promoveringen af Naturlegepladsen.

Sankt Hans 23. juni
Tovholdere: Kirsten og Claus Blok
Forslag om båltaler: Morten Ulrick Jørgensen(G) fmd. Plan og miljøudvalget. Karsten kontakter
ham for at høre om han vil være båltaler i år.

Andre forslag til arrangementer  som ikke er planlagte endnu:
Plantebyttedag.
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Deltagelse i indvielsen af Esrum Vandværk. Pølser etc.? Kirsten kontakter Søren Schmidt for
nærmere aftale.

4. Dialogmødereferat (30.3) om bustrafikken til/fra Esrum
Tovholdere: Kirsten og Anne Marie
Efter i længere tid at have været totalt usynlige i Esrum og Esbønderup har vi nu fået adgang
til at deltage i møderne med Gribskov kommune. Vi har behov for at kommunikere med
kommunen om vores trafikforhold og er derfor glade for endelig at kunne deltage.
Fra sidste møde, den 30. marts, hvor Anne Marie deltog, er der kommet flg. referat:
Følg linket her og gå ind under 
referater 2016
http://www.gribskov.dk/politik/dialogfora/dialogforumkollektivtrafik/
Anne Marie er i referatet citeret for at sige at man 
enten skal renovere eller fjerne
buslæskurene
 fjernelse skal dog ikke tages bogstaveligt!

5. Evt.
Dagligvarebutik i Esbønderup
Tovholder: Karsten
På Plan og Miljøudvalgets møde den 4. april ang. dagligvarebutik i Esbønderup blev det
besluttet at gå videre med Rema 1000’s eget forslag om ny placering ved Vestvej. Nu forestår
arbejdet med ny lokalplan og kommuneplantillæg (høring etc.).
Esrum Borgerforening ser, efter mødets udfald, optimistisk på muligheden for at bevare en
dagligvarebutik i Esbønderup.

Hjemmeside
Tovholder/webredaktør: Janne
Der vil blive lagt “gamle” referater fra møder og generalforsamlinger på hjemmesiden under et
nyoprettet punkt, under navnet 
Arkiv
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