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

Referat af Bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening den 20. juni 2017
kl. 19 i Skovkanten/Medborgerhuset
Deltagere: Karsten Milton, Janne Aarre, Kirsten Fries, Anne Marie Karlsson, Elin Kirkegaard
Afbud: Bo Gottlieb, Brian Ekman-Gregersen
Dagsorden:
1. Potentielle nye bestyrelsesmedlemmer
2. Orientering om skolevej
3. Orientering om shelter
4. Ansøgning om nyt postnummer 3240 Esrum
5. Uddannelse/oplæring af nye webredaktører, herunder økonomi
6. Administrator til Facebook
7. Spisearrangement i august
8. Back up ved udlejning, indkøb af juletræskæder & girokort
9. Forskønnelse af hjørnet ved Friskolen
10. Sankt Hans
11. Status af sagen vedr. Esromgård jorddeponi
12. Integrationsnetværket

ad. 1. Potentielle nye bestyrelsesmedlemmer

Ved generalforsamlingen i Esrum Borgerforening den 7.3.2017 blev vedtaget nye vedtægter, der omfatter
en udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer; gældende fra 2018.
Proaktivt bør vi derfor søge efter potentielle nye bestyrelsesmedlemmer allerede nu. Det blev besluttet, at
Janne Aarre udformer et oplæg til et ”skriv” om opfordring til at opstille til bestyrelsen ved næste
generalforsamling i Esrum Borgerforening. Jannes oplæg vil efterfølgende danne basis for en mail, der
rundsendes til foreningens medlemmer.
Desuden opfordres alle til at spørge mulige nye kandidater personligt.

ad. 2. Orientering om skolevej

Borgerforeningens formand Karsten Milton har meget længe arbejdet ihærdigt for at forbedre
trafiksituationen langs den usikre skolevej op ad tingbakken.
Den 8. juni var Karsten sammen med Tingbakkeskolen (skoleleder og skolebestyrelsesformand) inviteret til
møde med Gribskov Kommune om etablering af den længe ønskede cykelsti fra Esrum til Tingbakkeskolen.
Det blev ved mødet meddelt, at administrationen ved Gribskov kommune og
Politiet er blevet enige om en løsning på cykelstiproblemet til kr. 450.000,
idet den eksisterende asfalt anvendes, og strækningen opdeles i henholdsvis
trafikvej og cykelsti ved hjælp af kantpæle med få meters afstand og
vejstriber samt fastholdelse af trafikhastigheden til 40 km/t - jf. figur.
Der var enighed om at dele udgiften, sådan at kommunen betaler kr. 250.000
og at skolen betaler den anden halvdel på kr. 250.000.
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Pengene fra kommunen er dog endnu ikke bevilget. Men det sker forhåbentligt til august 2017. Tak til
Karsten Milton for stort engagement i sagen.

ad. 3. Orientering om shelter

Som tidligere orienteret om (referat af bestyrelsesmøde 25.4.2017) er skovfoged Jens Ole Andersen fra
Naturstyrelsen imødekommende overfor at opsætte et shelter i den nordlige ende af Esrum sø (ved
grusgraven/blå port).
Prisen for et sådant projekt er omkring kr. 250.000. Karsten Milton fortæller, at Esrum Kloster har fået kr.
70.000 til etablering af et shelter, og at klosterets direktør Arne Kvist Rønnest er positiv overfor ideen om at
anvende pengene til opsætning af et shelter ved ”Blå port” sammen med Esrum Borgerforening.
Karsten Milton og Elin Kirkegaard udarbejder fondsansøgninger om de resterende ca. kr. 180.000 til blandt
andet ”RealDania”.

ad. 4. Ansøgning om nyt postnummer 3240 Esrum

Ønsket fra borgerforeningens generalforsamling om at Esrum igen kan få sit eget postnummer kræver dels
en ansøgning til PostNord med begrundelse(r), dels dokumentation for, at et flertal i byen ønsker det.
Karsten kontakter PostNord for at få vejledning i den rette ansøgningsproces, når vi i Esrum har et ønske
om at ændre vores postnummer fra det nuværende 3230 til det historisk korrekte 3240.
Den historiske begrundelse omfatter blandt andet, at tidligere holdt postdiligencen ved Esrum Kloster for at
aflevere post, at Esrum var et særskilt postdistrikt og at Danmarks første kvindelige postmester boede i
Esrum - et historiekapitel, som Birgit Farre er ved at afdække for borgerforeningen.
Den aktuelle begrundelse er, at Esrum bliver ”hovedstad” i / indgangsport til Kongernes Nordsjælland.
Helle Simonsen, der er publikumschef på Esrum Kloster, støtter ønsket.
Esrum Borgerforening har bevilget de 500 kr., som det koster at sætte en online ”folkeafstemning” op.
Karsten Milton og Elin Kirkegaard samarbejder om projektet.

ad. 5. Uddannelse/oplæring af nye webredaktører, herunder økonomi

For at cementere arbejdet med borgerforeningens hjemmeside foreslog Janne Aarre, at flere i bestyrelsen
uddannes/oplæres som nye webredaktører. Brian Ekman-Gregersen og Elin Kirkegaard blev bragt i forslag,
og borgerforeningen betaler for et minikusus i WordPress og hjemmesidens opbygning ved Linda
Kristiansen fra ”Visue” - visuel kommunikation, der står bag http://esrumborger.dk/ . Pointeres skal dog, at
Brian Ekman-Gregersen endnu ikke har haft mulighed for at forholde sig til forslaget.

ad. 6. Administrator til Facebook

Karsten Milton vil fremover være eneadministrator af Esrum Borgerforenings facebookside.

ad. 7. Spisearrangement i august

Den 27. august 2017 afholder Esrum Borgerforening et fælles spisearrangement for esrumborgere, hvortil
syriske flygtninge, der er bosatte i Esrum, inviteres. Finansieringen sker med de puljemidler (kr. 8.000), som
borgerforeningen har søgt og fået tildelt af ”Det grønne hus” i Helsinge.
Det blev besluttet, om muligt, at afholde fællesspisningen i Esrum Idrætsforenings klubhus og med Tanja og
Jesper Hanno som grill-, mad- og menumestre.
esrumborger.dk

Side 2 af 3

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

Karsten Milton undersøger hos Lars Blok, om vi kan låne klubhuset den 27. august, og Kirsten Fries
undersøger, om Tanja og Jesper Hanno kan medvirke den pågældende dag fra kl 16.
Detailplanlægning (indhold, menu, evt. brugerbetaling, invitation mm.) fastlægges ved bestyrelsesmødet
tirsdag den 8. august, kl. 19.

ad. 8. Back up ved udlejning, indkøb af juletræskæder & girokort

Back up for Kirsten Fries ved udlejning af foreningens lokaler er Elin Kirkegaard. For nærværende bliver det
aktuelt 11. august 2017.
Til borgerforeningens årlige juletræ indkøber kasserer Kirsten Fries nye og længere lyskæder - med
konsulenthjælp fra Claus og Lars Blok.
Borgerforeningens girokonto hos Danske Bank nedlægges i 2018. Der er i borgerforeningen kun 9
medlemmer, der betaler kontingent via girokort. Disse vil vi fremover servicere personligt ved
kontantbetaling. Alle andre medlemmer overfører penge enten via netbank eller via mobilpay.

ad. 9. Forskønnelse af hjørnet ved Friskolen

Borgerforeningen ønsker en tiltrængt forskønnelse af det lille kommunalt ejede trekantområde overfor
Børnehuset Skovkanten og nabo til Esrum Kost- & Friskole. Vi ønsker blandt andet nedrivning af det gamle
træhegn, opstamning af træer og opstilling af bænke. Anne Marie Karlsson udarbejder en henvendelse til
Borgerservice.

ad. 10 Sankt Hans

Invitation til Esrum Borgerforenings og Grundejerforeningen Rishave Parks fælles Sankt Hans
arrangementet er udsendt, og aftenens afvikling varetages i fællesskab af Kirsten Fries og Claus Blok.

ad. 11. Status af sagen vedr. Esromgård jorddeponi

Esrum Borgerforening har som bekendt modsat sig Esromgårds nye ansøgning om et yderligere jordtip, dels
via indsigelse til kommunen, dels via et avislæserbrev. Elin Kirkegaard har haft kontakt med formand for
Plan- og Miljøudvalget Jesper Berehrensdorff for at afklare sagens nuværende status.
Sagen er ”sparket til hjørne”, og beslutningen er udsat. Kommunen har pt iværksat en kvalitetssikringsundersøgelse af det jord, som det nuværende jorddeponi rummer. Jesper Berehrensdorff pointerer
desuden, at der pt ikke er et politisk flertal i kommunalbestyrelsen for en udvidelse af Esromgård
jorddeponi.

Ad. 12. Integrationsnetværket

Elin Kirkegaard har deltaget i møde i Frivillig Flygtningenetværk 1.6.2017, hvor der blev orienteret om
flygtninges høje huslejepriser, inddragelse af virksomheder i beskæftigelsesforløb, markante fald i
nytilkomne flygtninge og et nyt brugervenligt kort over frivillige flygtningeorganisationer/aktiviteter, som
kommer på Gribskov kommunes hjemmeside.
Næste bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening er fastsat til tirsdag den 8. august 2017, kl. 19.00.
Ref./EK.
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