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

Referat af bestyrelsesmøde Esrum Borgerforening den 30. januar 2018
kl. 19:00 i Skovkanten/Medborgerhuset
Deltagere: Karsten Milton, Kirsten Fries, Bo Gottlieb, Anne Marie Karlsson, Elin Kirkegaard
Afbud: Brian Ekman-Gregersen
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 14.11.2017
2. Evaluering af juletræstænding arrangementet 3. december 2017
3. Planlægning af Generalforsamling i Esrum Borgerforening 2018
4. Reservering og kalenderannoncering på www.esrumborger.dk for udlån af borgerforeningens
lokaler
5. Høring i Gribskov kommune vedr. parkeringspladser på Esrum hovedgade
6. Møde med Esrum klosters direktør Arne Kvist Rønnest angående projekt Klostergade
7. Det voksende jorddeponi ved Esromgaard
8. Den kollektive trafik
9. ”Workshop - Udvikling af Tisvildevejen”
10. Orientering om ”Rodnet Gribskov”
11. Evt.
ad. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 14.11.2017
Referatet blev godkendt.
ad. 2. Evaluering af juletræstænding arrangementet 3. december 2017
Det var et velbesøgt og meget vellykket arrangement. Der er kommet mange, fine tilbagemeldinger fra
deltagende. De indendørs rammer på Esrum Kost- & Friskole var gode og hyggelige; men rumudnyttelsen
skal optimeres, herunder etablering af højtaler & forstærker af hensyn til både juletale og julesange. Som
udgangspunkt fastholdes konceptet i 2018; dog kontaktes Esrum Kloster i efteråret med henblik på
eventuel aftale om medvirken i esrumborgernes juletræstænding og julearrangement.
ad. 3. Planlægning af Generalforsamling i Esrum Borgerforening 2018
Det blev fastlagt, at der afholdes generalforsamling tirsdag den 20. marts i borgerforeningens lokaler. Som
vedtaget ved sidste års generalforsamling, skal bestyrelsen udvides fra 5 til 7 medlemmer.
Nuværende bestyrelsesmedlemmers opstillings/genopstillings status blev gennemgået, og mulige nye
kandidater blev bragt i forslag.
Til generalforsamlingen sørger Kirsten for øl, vin, kaffe og the samt kontakter Lisbeth Bjerager med henblik
på bagning af ”generalforsamlings-snegle”. Elin medbringer kopier af vedtægter og dagsorden og hjælper
Kirsten - sammen med Karsten og Brian - med de praktiske forberedelser forud for mødet.
ad. 4. Reservering og kalenderannoncering på www.esrumborger.dk for udlån af borgerforeningens
lokaler
Det blev diskuteret, hvorvidt kalenderen på borgerforeningens hjemmeside www.esrumborger.dk fungerer
optimalt og oplysende i forhold til annoncering af arrangementer og brug/leje af borgerforeningens lokaler
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i Skovkanten. Det blev besluttet, at en kalenderoversigt på hjemmesiden fremover alene viser
arrangementer i Esrum borgerforenings regi, og at brug af lokalerne til andre formål alene foregår via
booking/leje hos foreningens kasserer Kirsten Fries.
ad. 5. Høring i Gribskov kommune vedr. parkeringspladser på Esrum hovedgade
Teknisk Udvalg, Gribskov kommune, har ved årsskiftet 2017/2018 behandlet de trafikale forhold omkring
Esrum Kloster og vurderet, at det er påkrævet at sikre de trafikale forhold således, at grundejerne og øvrige
trafikanter på Klostergade ikke bryder loven, når de færdes på vejen. Teknisk udvalg har vurderet, dels at
skiltningen bør suppleres med ærindekørsel tilladt og dels, at busparkeringen på Esrum Hovedgade bør
ændres til kortidsparkering til handlende i klosteret samt de øvrige lokale forretninger i området.
Vurderingen er blevet sendt til høring i Esrum borgerforening.
Emnet har været behandlet i bestyrelsen og på borgerforeningens facebookside.
Høringssvar ved Karsten Milton:
Esrum Borgerforening har ingen tilføjelser til forslaget i sin fremlagte form. Vi anerkender, at der er et
behov for ærindekørsel til Esrum Kloster samt beboerkørsel i Klostergade. I forhold til busholdepladserne på
Esrum Hovedgade virker løsningen med tidsbestemt parkering som en god løsning. Der er ikke længere et
behov for busholdepladserne grundet klosterets nye store P-plads. Tidsbestemt parkering giver mulighed for
at parkere og handle kortvarigt på Klosteret. Endvidere sikrer nedlæggelsen af busholdepladserne mindre
tung trafik i Esrum by. Nogle beboere i Klostergade føler sig dog voldsomt chikaneret af trafikken i
Klostergade - specielt ved større arrangementer på Esrum Kloster.
ad. 6. Møde med Esrum klosters direktør Arne Kvist Rønnest angående projekt Klostergade
Karsten Milton har været til møde med Arne Kvist Rønnest angående Klostergade - eller mere præcist
strækningen fra Esrum hovedgade via Klostergade og Møllegården op til klosterets store parkeringsplads.
Arne er meget interesseret i at igangsætte et større projekt omhandlende renovering af strækningen med
blandt andet brosten i Klostergade. Men projektet kan først påbegyndes med søgning af fonde mv. til
efteråret, når nationalparken er en realitet. Esrum borgerforening ønsker dog en større del af Esrum
inddraget i forhold til byforskønnelse, og foreningen ser frem til aktiv deltagelse i projektet.
ad. 7. Det voksende jorddeponi ved Esromgaard
Jordtippen ved Esromgaard vokser sig bekymrende større og større. Siden 2004 er der blevet deponeret
tusindvis af tons jord fra blandt andet byggeprojekter, og borgerforeningen er blandt andet bekymret for
kvaliteten af det underliggende grundvand.
Det blev besluttet at sende en ”bekymringsskrivelse” til det nye byråds politiske udvalg Udvikling af by og
land, der har erstattet det tidligere Plan- og Miljøudvalg, hvortil borgerforeningen tidligere har indgivet
indsigelse i forhold til jorddeponiet ved Esromgaard. Elin undersøger, hvornår emnet genoptages i det nye
byrådsudvalg og udarbejder desuden et ”skrivudkast”.
Ad. 8. Den kollektive trafik
Anne Marie Karlsson fremsatte et ønske om, at borgerforeningen genoptager arbejdet med at sikre
udkantsområderne ved at arbejde politisk for at forbedre mulighederne for at bruge den offentlige trafik til
og fra Esrum og omegn. Det er blandt andet et problem, at region og kommuner er uenige om udgifterne til
buslinjerne, herunder 390 R (region) og 362 (kommune). Dertil kommer, at Hillerød kommune ingen
interesse har i vores område, hvorfor der ikke længere er busforbindelse mellem Hillerød og Esrum.
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Det blev besluttet, at der på generalforsamlingen forsøges at nedsætte en trafikgruppe af foreningens
medlemmer med Anne Marie Karlsson som tovholder.
ad. 9. ”Workshop - Udvikling af Tisvildevejen”
Bo Gottlieb, Brian Ekman-Gregersen, Kirsten Fries og Karsten Milton deltog i workshoppen (fordelt i
forskellige grupper) om udvikling af pilgrimsruten Tisvildevejen torsdag den 23.11.2017. En afmærket
oplevelsesvandrerute på omkring 100 km planlægges på strækningen fra Esrum kloster via en række
landsbyer og kirker til Tisvildeleje. Ruten tænkes opbygget i et samarbejde mellem frivillige fra byerne,
relevante foreninger og små lokale erhverv.
Esrum er interessant for folkene bag pilgrimsruten - især det planlagte bålshelter ved den nordlige ende af
Esrum sø og B&B overnatningsmuligheder.
ad. 10. Orientering om ”Rodnet Gribskov”
På facebook er blevet oprettet en gruppe/opslagstavle med titlen Rodnet Gribskov, hvis prisværdige mål er
”at binde borgere i Gribskov sammen”. For at øge synligheden af navnlig små arrangementer, kan lokale
arrangementer i hver en afkrog af kommunen slås op og deles fra facebooksiden.
ad. 11. Evt.
En esrumborger har på Esrum borgerforenings facebookside foreslået, at der oprettes en gruppe,
hvor medlemmer kan tilbyde gratis afhentning (eller bytte) af gode /brugbare/næsten nye ting til
andre medlemmer af foreningen. De mange kommentarer til facebookopslaget vidner om absolut
interesse for ideen. Forskellige former for ”EB byttebørs” blev drøftet. Det blev foreslået at udvide
konceptet med muligheden for at leje/låne hos andre medlemmer. Karsten Milton, der er
administrator af borgerforeningens facebookgruppe, arbejder videre med ideen om at oprette en
EB bæredygtighedsbørs for foreningens medlemmer.
DN (Danmarks Naturfredningsforening) har deres årlige affaldsindsamlingsdag søndag den 22. april
2018. Traditionen tro deltager Esrum borgerforening; og det blev foreslået, at Bo Gottlieb og Brian
Ekman-Gregersen gentager sidste års succes som tovholdere.
Ref. Elin Kirkegaard.
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