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

Referat af bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening den 20. august 2018
Deltagere: Thea Marie Andersen, Brian Ekman-Gregersen, Kirsten Fries, Bo Gottlieb, Carl-Gustav Nissen,
Mikael Tobiasen (MIK), Elin Kirkegaard
Gæster: Bjørn Strange (pkt. 1.); Birgit Farre og Otto Reffeld (pkt. 3.)
Dagsorden:
1. Gæst: Bjørn Strange, formand for bestyrelsen Esrum Kost- & Friskole
2. Bålshelter Esrum
3. Skolevej/cykelsti Tingbakkeskolen Esrum
4. Esrum jordtip
5. Sommerfesten lørdag 8. september 2018
6. Skovkantens/vuggestuens legeplads
7. Meddelelser & evt.
Ad. 1. Gæst: Bjørn Strange, formand for bestyrelsen Esrum Kost- & Friskole. Samarbejdsrelationer og
orientering om planer for udvidelse af skolens aktiviteter af betydning for Esrum.
Bjørn Strange tiltrådte som formand for bestyrelsen for Esrum Kost- & Friskole i foråret 2017.

Tidligere erfaring omfatter dels skoleleder ved den alternative skole i Hillerød; dels formand i de år, hvor Farum boldklub blev løftet
til FC Nordsjælland; dels formand for Frivilligcentret i Furesø kommune til 2016; dels medlem af Integrationsrådet i Furesø og dels
leder af et fodboldfitness hold af spillere mellem 64 og 76 år.

Bjørn Stranges vigtigste mål for mødet var, at orientere og drøfte Esrum Kost- og Friskoles vision om at
genskabe den oprindelige (nedbrændte) teatersal ved Esrum kro ”Esrum Teatersal” med borgerforeningens
bestyrelse.
Med udgangspunkt i et foto/tegning af den originale Esrum Teatersal sammen med Kroen, fortalte Bjørn
Strange, at skolens interesse i at genopføre hus og en ny sal er at skabe mulighed for at flytte aktiviteter fra
den nuværende gymnastiksal til den nye bygning, og derved frigøre plads til at opføre tre ekstra
elevværelser, som skolen har brug for som supplement til kostafdelingen.
Esrum by og borgerforeningens interesse i projektet:
 Lokalt forsamlingshus med mulighed for lokale arrangementer(musik/koncerter, foredrag,
fællesspisning, fester mv.)
 Esrum Amatørforening (som mangler en tribune)
 Yoga og andre træningshold
 Ældreklubben
 Byforskønnelse med et smukt hus, der eventuelt kan integreres med et udendørs samlingssted for
byens borgere (i hjørnet ved parkeringspladsen)
 Medvirke til et mere komplet bybillede / præsentere en smukkere by i Kongernes Nordsjælland
 Skabe øget interesse for nye tilflyttere til området
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Økonomien i et sådant projekt vil i første omgang være placeret hos Esrum Kost- & Friskole i samarbejde
med forskellige fonde. Der har allerede været afholdt møde med Velux fonden, som ser positivt på ideen.
Men det kunne være interessant, hvis borgerforeningen vil medvirke til at etablere en lokal gruppe på 8-10
personer af interesserede (håndværkere, arkitekter, kreative idemagere, kulturengagerede m.fl.), som i
fællesskab kan beskrive projektet, herunder eventuelt udarbejde mål til fondsansøgninger.
Bjørn Strange foreslår, at ideen modnes i borgerforeningen og blandt byens borgere (eventuelt
borgermøde), og at vi igen drøfter scenariet om f.eks. 3 måneder for at vurdere, hvorvidt der er et grundlag
for at samarbejde om konceptet, der potentielt kan realiseres indenfor 3-4 år.
Ad. 2. Bålshelter Esrum
Carl-Gustav har kontaktet Verninge Savværk, for at få oplyst 2018 prisen på type 5 bålshelter, som er den
type, der er aftalt med Naturstyrelsen ved skovfoged Jens Ole Andersen. Borgerforeningen har indhentet i
alt kr. 253.333 fra fondsbevillinger (NordeaFonden kr. 50.000, Esrum kloster/Esrum Peregrinus kr. 70.000,
LOA fonden (Lokale- og Anlægsfonden) kr. 83.333 og Friluftsrådet kr. 50.000). 2018 prisen for bålshelteret
er omkring kr. 270.000, hvorfor vi mangler ca. kr. 20.000.
Yderligere er det en udfordring, at nogle af fondsmidlerne først kommer til udbetaling, når bålshelteret står
færdigt, hvorfor det bliver nødvendigt at søge kommunen om mellemfinansiering.
Hertil kommer, at vi formentlig heller ikke undgår moms.
Carl-Gustav og Thea arbejder videre med den komplicerede sag; herunder udarbejder forslag til
samarbejdsaftale med Naturstyrelsen.
Ad. 3. Skolevej/cykelsti Tingbakkeskolen Esrum
Birgit Farre og Otto Reffeld, der har korresponderet med kommunen om Tingbakkecykelstien, deltog i
diskussionen af punktet.
Birgit Farre og Otto Reffeld fra Esrum Hovedgade 2 har i mails til Gribskov Kommune beskrevet deres
observationer og erfaringer med den usikre/farlige brug af Tingbakkens dobbeltrettede cykelsti af
allehånde trafikanter. Mange problemfelter blev nævnt, herunder kørsel med (for) store
landbrugsmaskiner, udkørslen fra Esrum Hovedgade 2 og ikke mindst den manglende sikkerhed for gående.
Pernille Søndergaard, formand for ”Udvikling, By og Land”, har blandt andet svaret, at en cykelsti ikke kun
er forbeholdt cyklister, men er også for gående og knallerter - og peger desuden på færdselslovens § 3 om,
at alle trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed. Håndhævelse af færdselsloven
sorterer under politiet.
Borgerforeningens formand Thea Marie Andersen har i et brev til Nordsjællands politi samstemmende
påpeget de farlige situationer, der let opstår ved cyklister med høj fart på den smalle cykelsti. I brevet til
politiet efterlyses desuden, at færdselspolitiet foretager hastighedskontrol og en adfærdsregulerende
kontrol af alle trafikanter på Tingbakken og i Esrum by.
Mødets diskussion af punktet vidnede om en vis uenighed med hensyn til omfanget af problematikken.
Flere fra bestyrelsen påpegede, at genmarkeringen/bemalingen af asfalt og kantpælene gør cykelstien
mere tryg og sikker end før; men at løsningen ikke er optimal. Etablering af en naturgangsti mellem
cykelstien og det gamle stengærde med det fredede monument fra 1707 for Kong Frederik IV vil være
fantastisk - både for skolebørnene, byens borgere og for ”Kongernes Nordsjælland”.
Både borgerforeningen og Birgit Farre/Otto Reffeld fortsætter ”kampen” for primært en mere sikker,
sekundært en smukkere strækning på Tingbakken.
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Ad. 4. Esrum jordtip
Borgerforeningen tilsendte kommunens politiske udvalg Udvikling, By og Land den 20. juni 2018” skrivelsen
”Bekymring og skuffelse vedr. Esromgaard Jorddeponi - LAD EN NY TID BEGYNDE!”. Se
http://esrumborger.dk/wp-content/uploads/2018/06/Esrum_Jordtip-Lad_en_ny_tid_begynde.pdf .
Formand for ”Udvikling, By og Land”, Pernille Søndergaard svarede 26.6.2018 blandt andet: Som det
fremgår af protokollen, forventer Gribskov Kommune, at projektet er under afrunding, da administrationen
har besigtiget det areal, der mangler påfyldning for at få en landskabelig tilpasning, og ejer har givet et
overslag over jordmængden hertil. Administrationen vurderer ud fra dette følge afrundingen af
jordtilkørslen i den kommende tid.
Dette skal ses i lyset af, at der til den igangværende jordkørsel, da tilladelsen i 2004 blev givet, ikke blev
stillet krav til maksimal kote-højde, konkret jordmængde eller den tidsmæssige udstrækning af
jordudlægget. Esromgaard blev kun meddelt tilladelse til at modtage ren og ikke forurenet jord. Vi håber
derfor nu, at Esromgaard indstiller/afrunder jordtipningen snarligt. I modsat fald vil vi sammen med blandt
andet DN overveje en fælles henvendelse til borgmesteren.
Ad. 5. Sommerfesten lørdag 8. september 2018
Et arbejdspapir over ansvar og aktiviteter for sommerfesten, der er todelt i 1) Minibørnefestival i Esrum (kl.
13-16) - og 2) 30 års Jubilæumsfest for Esrum Kost- & Friskole (kl. 16-20) blev omdelt, drøftet og fastlagt på
mødet.
Ad. 6. Skovkantens/vuggestuens legeplads
Med baggrund i planer for flytning og evt. salg af ”Skovkanten”, Esrum Hovedgade 21, udtrykte Carl-Gustav
bekymring for, at Esrum mister en legeplads for især små børn.
Af tidsmæssige årsager blev overvejelser af initiativer i forhold hertil udsat til kommende møde.
Ad. 7. Meddelelser & evt.
* Henrik Crillesen er udtrådt af bestyrelsen grundet hensyn til sit arbejde. MIK er derfor nu ordinært
medlem.
* På borgerforeningens FB side har der gentagne gange været en upassende adfærd/tone præget af
disrespekt. Selvom indlæggene er personlige og ikke nødvendigvis afspejler Esrum Borgerforenings
holdning, forbeholder administratorerne (Brian Ekman-Gregersen og Thea Marie Andersen) sig retten til at
fjerne indlæg, der er anstødelige eller upassende. Som medlem af FB gruppen, behøver man ikke at være
medlem af borgerforeningen; men vi håber, at så mange som muligt vil være medlem og deltage i
foreningens arbejde. Et medlemskab af Esrum Borgerforening koster pr husstand kun 100 kr. om året.
* Lokalforeningsrådet holdt møde 14. august 2018 i Villingerød Gl. skole. I mødet deltog ni lokalråd og
borgerforeninger. Borgmester Anders Gerner Frost var inviteret for at høre om de forskellige lokalområder.
Elin deltog i mødet og berettede for borgmesteren og øvrige tilstedeværende om Esrum Borgerforenings
forskelligartede aktiviteter.
Næste bestyrelsesmøde, mandag den 22. oktober, Kl. 19:00 i Skovkanten/Medborgerhuset.
Ref. Elin Kirkegaard.
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