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

Referat af ordinær generalforsamling i Esrum Borgerforening den 20. marts 2018
kl. 19:00 i Skovkanten/Medborgerhuset
Tilstede: I alt 18 personer; heraf 15 stemmeberettigede (husstande).
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren
4. Forslag til kontingent
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer: ”Forslag til færdselsregler på den nye cykelsti” v./ Birgit Farre og
Otto Reffeld, Esrum Hovedgade 2
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. gældende vedtægter (§ 6)
8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 2 bilagskontrollanter
10. Eventuelt
1. Valg af dirigent
MIK (Mikael Tobiasen) blev valgt som generalforsamlingens dirigent. MIK takkede for valget og konstaterede,
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning
Formanden for Esrum Borgerforening, Karsten Milton, fremlagde følgende beretning:
Kære medborgere. Velkommen til generalforsamling i Esrum Borgerforening. I år prøver vi noget nyt – vi
udvider bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer. Det gør vi for at stå endnu stærkere i fremtiden. Det er travle tider
i dagens Danmark, og man skal ikke brække nakken på frivillighed. Som formand for bestyrelsen, er jeg glad
og stolt over, at der er rigeligt med ansøgere til bestyrelsen. Muligvis ender aftenen med et decideret
kampvalg. Det anser jeg for at være et sundhedstegn!
Et år er gået. Vi har måttet sige farvel til foreningens mangeårige bestyrelsesmedlem Janne Aarre, som har
valgt at bosætte sig i Gilleleje. Tusinde tak for hendes store engagement gennem årene. Men vi har også fået
nye medlemmer i bestyrelsen. Der er sket en løbende udskiftning og nye kræfter er kommet til. Det har været
et spændende år.
I årets løb har vi afholdt flere vellykkede arrangementer. Særligt årets juletræstænding havde et stort
fremmøde. Faktisk så stort, at Esrum Kost- & Friskolens lokaler syntes for små. Vi har også afholdt
whiskysmagning og spisearrangement. Stor tak til de frivillige og til alle, der har støttet op om vores
arrangementer.
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Vi skal gøre vores lokalsamfund til et attraktivt sted at bo og leve. Derfor begyndte vi for et års tid siden at
søge diverse fonde om midler til at bygge et bålshelter ved Blå Port ved Esrum sø. Det er med stor glæde, at
jeg kan annoncere, at finansieringen er på plads. Vi har fundet 250.000 kr. til projektet. Vi arbejder videre og
håber, at projektet kan realiseres i 2018.
Der er blevet lagt mærke til Esrum Borgerforening i løbet af det forgangne år. Det lykkedes vores samfund at
påvirke kommunen til at investere i vores lokalsamfund. Det blev til en ny cykelsti til glæde for vores børn og
for hele byen. Esrum blev valgt frem for andre med samme ønsker. Det er ikke så dumt endda. Timingen var
god, for med kommunens økonomi bliver der næppe nogen store anlægsprojekter de næste par år.
Borgerforeningen følger med tiden. Vi har for nyligt oprettet en facebook-gruppe med køb, salg og bytte.
Formålet er at fremme det gode forhold imellem borgerne samt at hjælpe miljøet lidt på vej. Vi følger dog
også med i historien. I det forgangne år har historiegruppen gjort en rigtig stor indsats, og det er blevet til
mange spændende historier om Esrum og byens beboere gennem tiden.
Tak fordi I ville komme her i aften. Hvis I har forslag til borgerforeningen, så kom endelig frem med dem, skriv
en mail eller ring.
I forlængelse af formandens beretning udtrykte Roland Carlfeld, som i nogle få år har været fraflyttet Esrum
og nu vendt tilbage, sin glæde over at opleve borgerforeningens fortsatte engagement og aktiviteter.
Der var ikke flere kommentarer, og dirigenten fastslog, at beretningen var godkendt.
3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren
Borgerforeningens kasserer Kirsten Fries fremlagde regnskab for 2017 og 2016 med følgende bemærkninger:
- Foreningens kontingentgrundlag er 100 medlemmer. Der er i Esrum potentiale for en del flere
medlemmer taget i betragtning, at borgerforeningens facebookgruppe har 350 medlemmer, der
ganske vist også omfatter politikere og fraflyttere.
-

Ud over kontingentbidrag har foreningen indtægter fra især udlejning af medborgerhus.

-

Grundet en del udgifter til især arrangementer er underskuddet i regnskabsåret på knap kr. 2.000

-

Der er indkøbt ny juletræskæde, men den blev i december ikke anvendt grundet juletræets størrelse.
Den ny juletræskæde vil blive taget i brug ved næste juletræstænding.

-

Vil anskaffe nem id for at kunne modtage beskeder fra det offentlige.

I medfør af regnskabets fremlæggelse fremkom følgende:
 Roland Carlfeld forespurgte til antal husstande i Esrum for at vurdere tilslutningen til
borgerforeningen. Ifølge Svend-Erik Lorentzen, bestyrelsesmedlem i Esrum Vandværk, er der i Esrum
knap 300 boliger, hvorfor borgerforeningen potentielt burde kunne have omkring 100 medlemmer
flere.


Thea Marie Andersen betonede vigtigheden af at byde tilflyttere (nye naboer) velkommen og
foreslog desuden, at borgerforeningen i en annonce opfordrer flere til medlemskab under parolen,
at borgerforeningens aktiviteter både er for børn og voksne.
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Med en kassebeholdning på godt kr. 38.000 fandt både Lise Weibel, Bo Gottlieb og Birgit Farre det
muligt at udbyde flere gratis (eller næsten udgiftsneutrale) arrangementer; gerne med et lokalt
præg - fx genoplivning af pinsefester.



Karsten Milton fremdrog, at mere effektiv reklame også er en vigtig parameter, da der til nogle
arrangementer er lav tilslutning. For eksempel havde det utroligt spændende arrangement om
”Børnelitteratur” ringe tilslutning.



Kassereren understreger vigtigheden af, at foreningen også har penge til vedligehold af lokaler og
indkøb af interiør.



Roland Carlfeld foreslog, at der i regnskabet indføres et punkt ”Til hensættelse”, hvilket kan være et
nyttigt redskab for især kassereren.



Dirigent MIK foreslog afsluttende, at borgerforeningen overvejer fænomenet ”Decharge” til
kommende generalforsamlinger. Decharge er ansvarsfraskrivelse i forbindelse med fremlæggelse af
årsregnskab.

Regnskabet blev herefter blev godkendt.
4. Forslag til kontingent
Bestyrelsen foreslog kontingentet på kr. 100 fastholdt. Det blev vedtaget.
Kasserer Kirsten Fries konstaterede, at i alt 16 husstande endnu ikke i år har betalt kontingent, hvilket nemt
og hurtigt kan effektueres via MobilePay til 51 24 71 80.
5. Forslag fra bestyrelsen
Ingen specifikke forslag fra bestyrelsen - ud over en generel opfordring til deltagelse i ad hoc arbejdsgrupper.
6. Forslag fra medlemmer
”Forslag til færdselsregler på den nye cykelsti” blev fremlagt af Birgit Farre og Otto Reffeld, der bor Esrum
Hovedgade 2; nabo til og bruger af den nye cykelsti.
Birgit og Otto fremførte følgende kommentarer og problemstillinger:
1) Færdslen på stien er øget - mest i form af personer til fods med og uden hund og barnevogne. Der
ses også enkelte skolebørn på cykel og gåben. Selvfølgelig bliver den også brugt som cykelsti. Vi
oplever, at det er trygt at færdes op ad bakken nu, hvor bilisterne ved, hvor de skal køre. Så langt så
godt.
2) Må man gå på en cykelsti? Der står klart og tydeligt skiltet, at det er en cykelsti, men på vej ned ad
bakken på cykel får man let en fart på 30-40 km/t uden at træde i pedalerne. Nu bliver den jo også
brugt til gangsti, og man må selvfølgelig gå ud fra, at cyklisten bremser ned, når han/hun ser, at der
er fodgængere. Jeg (Birgit) var selv ude for en cyklist, der ringede med klokken meget tæt på, og at
mine børnebørn og jeg selv hoppede til hver vores side af forskrækkelse - til den ene side er der en
grøft. Jeg ser lige for mig en flok skolebørn med fuld fart på hjem fra skole. Hvem viger for hvem?
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3) Må man køre knallert på cykelstien?
4) Må man ride på cykelstien? Heste fylder meget på den smalle sti, og hvem skal vige for hvem og
hvorhen, eftersom rabatten er en grøft. Det er heller ikke alle, der er lige trygge ved at skulle passere
en hest tæt på. Og når hele “rideklubben” er på tur, fylder de hele stien. Efterladenskaberne fra
hestene på stien er heller ikke det mest delikate - heller ikke på vores fortov, der er forlængelse af
cykelstien.
5) Hvor krydser man vejen? Af hensyn til trafiksikkerheden (især for skoleeleverne) vil det være en god
ide at få markeret, hvor man krydser vejen, når man skal over på cykelstien - både i Esrum og ved
cykelstien til Esbønderup (blå markering).
De fremførte problemfelter udløste på generalforsamlingen en større diskussion omfattende især statuering
af følgende færdselsregler (ifølge færdselsloven), bemærkninger og slutninger:
- Kun knallert 30 må færdes på cykelstier - ikke knallert 45, som skal være på kørebanen.
- Gående må benytte cykelsti, når der, som på Tingbakken, ikke findes fortov, gangsti eller egnet rabat.
- Gående må ikke være generende for kørende (cyklister) på cykelstien.
- Løbere sidestilles med gående.
- Ridning må ikke ske på cykelsti. Et hesteskilt kunne være en ide. I Esrum er det fint at ride gennem
skoven.
- Der er et sandt virvar af skilte på og omkring Tingbakken. Det kunne optimeres.
- Flere tilkendegav, at færdselsregler, udvalg af skilte mv. ikke er en sag for borgerforeningen.
- Bestyrelsen blev opfordret til at rette henvendelse til kommunen; især hvad angår uklarhederne
omkring, hvordan cyklister og gående retmæssigt krydser kørebanen ud for Esrum Hovedgade 2.
Det blev besluttet, at Esrum Borgerforening på det næste bestyrelsesmøde behandler punktet i forhold til at
rette henvendelse til Gribskov kommune og/eller andre involverede som f.eks. Tingbakkeskolen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På sidste års generalforsamling i 2017 blev det besluttet at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer.
Bestyrelsen for Esrum Borgerforening består således fremover af 7 medlemmer.
Status for den siddende bestyrelse var, at Karsten Milton og Kirsten Fries ikke var på valg. Elin Kirkegaard var
på valg og villig til genvalg. Bo Gottlieb var på valg og var villig til genvalg som suppleant. Anne Marie Karlsson
ønskede ikke at genopstille. Brian Ekman-Gregersen, Carl-Gustav Nissen og Thea Marie Andersen var blevet
opfordret til at opstille til bestyrelsen. Desuden ønskede Henrik Crillesen at opstille.
Resultatet blev, at Karsten Milton, Kirsten Fries, Elin Kirkegaard, Brian Ekman-Gregersen, Carl-Gustav Nissen,
Thea Marie Andersen og Henrik Crillesen med applaus blev valgt til bestyrelsen.
8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Bo Gottlieb og Mikael Tobiasen (MIK) blev med applaus valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
9. Valg af 2 bilagskontrollanter
Lisbeth Bjerager og Birgit Lorentzen blev valgt som bilagskontrollanter. Applaus.
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10. Eventuelt
Kanalstien
Kanalgangstien fra Esrum klubhus og ned til Esrum sø er meget fugtig og lidet gangbar. Thomas Wissing fra
Kroengen har ved tidligere mail korrespondance med borgerforeningen forespurgt til, hvad borgerforeningen
agter at gøre for at udbedre forholdene, men har ikke fået fyldestgørende svar. Er Esrum borgerforening ikke
interesseret i at indgå i arbejdet, spørger Thomas Wissing direkte. Karsten Milton svarer, at borgerforeningen
gerne støtter op om en eventuel arbejdsgruppe i sagen; men at det er Skov- og Naturstyrelsen, der har det
overordnede ansvar for kanalen og det nærtliggende område, herunder kanalgangstien.
Esrum jorddeponi
Mange Esrumborgere udtrykker i almindelighed generel bekymring for jorddeponiet ved Esromgaard; både i
forhold til det markant voksende omfang og i forhold til potentiel nedsivning af uønskede stoffer. Thomas
Wissing erklærede på generalforsamlingen sin utilfredshed med borgerforeningens manglende handlekraft i
forhold til jorddeponiet og hævdede, at borgerforeningen er for flink over for Carl Bruun fra Esromgaard.
Formand Karsten Milton understregede både foreningens læserbrev desangående samt medvirken i
avisartikler i ”Ugeposten”.
Esrum Borgerforening indgav desuden i 2017 til Gribskov kommune en formel indsigelse mod Esromgaards
ansøgning om tilladelse til at udvide ejendommens eksisterende jorddeponi med yderligere 120.000 m3
jord fra lokale byggeprojekter. Indsigelsens baggrund var blandt andet mange esrumborgeres
øjenvidneberetninger om lastbiltransporter af materiale, hvis beskaffenhed potentielt kan forårsage
uoprettelige skader som konsekvens af, at der ikke alene deponeres rent klasse 0 jord; men at der også
(ulovligt) deponeres byggeaffald indeholdende miljø- og sundhedsskadelige elementer.
Elin Kirkegaard oplyste, at ifølge udvalgsnøgleperson Jacob Christiansen ved Gribskov kommune, er
ansøgningen om udvidelse/etablering af et nyt deponi på Esromgaard blevet trukket tilbage af ejer Carl
Bruun. Så langt, så godt.
MIK oplyser generalforsamlingen om, at DN (Danmarks Naturfredningsforening) lokalafdeling Gribskov
arbejder med sagen, og at de ønsker udført en uvildig undersøgelse af, hvad jorden indeholder. Gribskov
Kommunes daværende udvalg for Teknik & miljø ”sov i timen”, da tilladelsen til et jordtip i Esrum blev givet i
2005.
MIK, Thea Marie Andersen, Roland Carlfeld m.fl. foreslog, at borgerforeningen enten holder et borgermøde
om deponiet - eller, at bestyrelsen og særligt interesserede holder møde med en ressourceperson, for at få
belyst ”hvad der er op og ned” i sagen. MIK pegede på ingeniør Jens Andersen, der er med i DN Gribskov og
medlem af DNs hovedbestyrelse, og som har en eminent viden inden for miljø, grundvandskvalitet,
vandforsyning, jorddeponi og miljøbeskyttelseslov. Punktet optages på dagsordenen for det næste
bestyrelsesmøde i borgerforeningen.
”Hjørnet” - Et udendørs fællesrum for Esrums borgere
Bo Gottlieb m.fl. bragte emnet ”det uskønne hjørne” op. Hvordan kommer vi videre med at forskønne og
optimere hjørnet overfor medborgerhuset som et samlings- og mødested for esrumborgere - og som
kommende juletræsplads?
Elin Kirkegaard orienterede generalforsamlingen om, at bestyrelsen i september 2016 ansøgte om kr.
200.000 af den af Byrådet i Gribskov afsatte pulje på 1,5 mio. kr. til støtte af projekter til fremme af
lokalsamfunds udvikling i forhold til kultur, borgere og turisme - men fik desværre afslag.
esrumborger.dk
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Pt er der i bestyrelsen et forberedende arbejde i gang med at få grundbetingelserne på plads for at skabe et
samlingssted centralt i Esrum; og der har blandt andet været positiv kontakt med Torsten Forsberg fra Center
for Teknik og Miljø, Gribskov kommune. Den nye bestyrelse fortsætter arbejdet.
El målere
Thomas Wissing gør opmærksom på, at borgerne i Esrum har fået udskiftet elmålere til nye målere, der bliver
fjernaflæst automatisk på timebasis. Det er nu også muligt at skifte el leverandør, så det eksempelvis er
primært grøn strømenergi, der forbruges. Der kan desuden spares penge. Thomas Wissing, Kroengen 23, har
erfaring med skift af el leverandør til både grøn og billig energi, og han hjælper gerne andre.
Hjemmesiden
Der blev på generalforsamlingen udtrykt stor ros til webredaktør Brian Ekman-Gregersen for redigering og
styring af Esrum borgerforenings flotte og informative hjemmeside.
Tak for indsatsen
Roland Carlfeld udtrykte på egne og sin hustrus vegne stor tak for cykelstien og for formandens håndtering af
den deraf afledte kritik/diskussion. Før cykelstiens etablering var Roland særdeles utryg ved (især i mørke) at
køre i bil på Tingbakkens 2 minus 1 kørebane, hvor der samtidigt færdedes gående og cyklister. Uden i øvrigt
at kommentere æstetikken er der nu løst et seriøst problem. Med et ”godt gået” til borgerforeningen (især
Karsten Milton) donerede Roland Carlfeld 2 flasker champagne! De skønne dråber vil blive nydt til det
kommende bestyrelsesmøde.
Dirigenten MIK afsluttede herefter generalforsamlingens møde og takkede for god ro og orden til de
fremmødte.
Post Scriptum
Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede bestyrelsen for Esrum Borgerforening sig som følger:
 Karsten Milton - formand
 Thea Marie Andersen - næstformand
 Kirsten Fries - kasserer
 Brian Ekman-Gregersen - webredaktør
 Elin Kirkegaard - sekretær
 Carl-Gustav Nissen - medlem
 Henrik Crillesen - medlem
o Bo Gottlieb - 1. suppleant
o Mikael Tobiasen (MIK) - 2. suppleant
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 10. april 2018, kl. 19.00 i Skovkanten/Medborgerhuset.
Esrum den 30. marts 2018
Elin Kirkegaard
Referent
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