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

Referat af Bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening den 8. august 2017
kl. 19:00 i Skovkanten/Medborgerhuset
Deltagere: Karsten Milton, Janne Aarre, Kirsten Fries, Elin Kirkegaard, Bo Gottlieb og Brian EkmanGregersen. Jesper Hanno deltog i punkt 2. Afbud: Anne Marie Karlsson
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 20.6.2017
2. Planlægning af fælles spisearrangement (27. august 2017 i EF’s klubhus) sammen med Tanja &
Jesper Hanno (inviteres til mødet)
3. Orientering om igangværende sager (Bålshelter og Postnummer)
4. Dialogmøde om Nationalpark Kongernes Nordsjælland (EB synspunkter mv.)
5. Borgerkommunikation - hjemmeside, facebook og hvervekampagne
6. Det forsømte hjørne i Esrum Hovedgade & Privat udbygning ud over åen
7. Evaluering af Skt. Hans arrangement 2017
8. Rensning af tagrender i borgerforeningens opbevaringshus
9. EB arrangementer efteråret 2017
10. Orientering om klage vedr. udpegning af nærområdet ”Rusland” som interesseområde for
råstofudvinding
11. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
12. Evt.

ad. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde
Referat godkendt - ingen kommentarer.

ad. 2. Planlægning af fælles spisearrangement
Søndag den 27. august 2017 er der fællesspisning ved Esrum Idrætsforenings lokaler.
Starter kl. 16 med lidt bold og spisning kl. 18.00.
Er gratis for medlemmer og koster for ikke-medlemmer af borgerforeningen 50 kr. for
voksne og 25 kr. for børn.
Tilmelding til Janne Aarre.
Jesper Hanno har brug for strøm og vand fra kl. 13.00.
Bestyrelsen mødes kl. 15.
Hanno's BBQ står for menuen, som er:
Menu
● Varmrøget laks m. dildcreme
● Kylling m. couscous og frisk grønt
● Oksekød m. stegte kartofler og krydderurter
● Tynde ristede brødskiver m. olivenolie og salt
● Flutes m. smør
Efter lækker grillmenu er der Is vafler til børnene og kage og kaffe til de voksne.
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ad. 3. Orientering om igangværende sager (Bålshelter og Postnummer)
Borgerforeningen har søgt Nordea Fonden om midler til etablering af et bålshelter ved den nordlige ende af
Esrum sø. Praktisk organiseres projektet sammen med Naturstyrelsen. Klosteret, som tidligere har fået
bevilliget 70.000 kr. til en shelter, bidrager med disse midler til projektet. Samlet pris bliver ca. 250.000 kr.
Flere fondsmidler skal muligvis søges.
Der intet nyt i sagen om postnr.

ad. 4. Dialogmøde om Nationalpark Kongernes Nordsjælland (EB synspunkter mv.)
Torsdag 17. august kl. 17-19 på Esrum Kloster og Møllegård afholdes Dialogmøde om Nationalpark
Kongernes Nordsjælland. Flere fra bestyrelsen deltager.

ad. 5. Borgerkommunikation - hjemmeside, facebook og hvervekampagne
Janne stopper 1/10 2017 som webredaktør, herefter tager Elin og Brian over. De vil inden overdragelsen
blive oplært af Janne.
Facebook vil i fremtiden kun have Karsten som administrator, en opgave han fik ros for af den øvrige
bestyrelse.
Janne har ikke hørt noget via hvervekampagnen. Bestyrelsen drøftede hvem der kunne være nye personer i
bestyrelsen og de vil personligt blive kontaktet.

ad. 6. Det forsømte hjørne i Esrum Hovedgade & Privat udbygning ud over åen
Der arbejdes med forskønnelse af hjørnet, vil evt. blive taget op på dialogmødet den 17. august.
Bestyrelsen blev orienteret om at nogle parceller har bygget til ud over åen. Bestyrelsen ønsker ikke at
involvere sig i sagen.

ad. 7. Evaluering af Skt. Hans arrangement 2017
Det var ca. 90 deltagere. To lokale operasangere sang for. Fin aften, men vil forsøge at samle folk lidt mere
næste gang.

ad. 8. Rensning af tagrender i borgerforeningens opbevaringshus
Det tager Brian, Bo og Karsten sig af.

ad. 9. EB arrangementer efteråret 2017
Evt. whisky smagning ved Martin en lørdag i oktober. Bo tager kontakten.
Traditionen tro er der juletræ’s tænding i december. I foråret kommer der en fortælle aften om
Esrums historie.
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ad. 10. Orientering om klage vedr. udpegning af nærområdet ”Rusland” som interesseområde
for råstofudvinding
Elin Kirkegaard orienterede om, at Regionsrådet har vedtaget en råstofplan 13. juni. Den omhandler
etablering af grus udvinding i området ”Rusland” som ligger tæt på Dronningmølle. En lokal og en person
fra Dronningmølle har lavet fælles klage. Fristen var 11. juli. Bestyrelsen mente ikke vi som forening skulle
klage, da Dronningmølleområdet ligger udenfor Esrums interesseområde.

ad. 11. Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 19. september kl. 19.00

ad. 12. Evt.
Husk på FB er der en gruppe, som arbejder på Fibernet i Byen.
Ref. Brian Ekman-Gregersen
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