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

Referat af bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening den 22. oktober 2018
Deltagere: Thea Marie Andersen, Brian Ekman-Gregersen, Kirsten Fries, Bo Gottlieb, Carl-Gustav Nissen,
Mikael Tobiasen (MIK), Elin Kirkegaard.
DAGSORDEN:
1. Det videre forløb vedr. eventuel genopførsel af ”Teatersal” ved Esrum Kost- & Friskole; herunder
mulig integration af ”Esrum Hjørne”. Eventuel drøftelse ved et borgermøde.
2. Vuggestue og børnehave lukker. Hvordan er det Esrum, vi gerne vil bo i, og hvad kan vi gøre for at
få det? Eventuel drøftelse ved et borgermøde.
3. Status for Bålshelter Esrum
4. Evaluering af Sommerfesten lørdag 8. september 2018
5. Juletræstænding/Julearrangement - ved Esrum Kost- & Friskole eller på Esrum Kloster?
6. Status vedr. Tingbakken - skolevej/cykelsti mm.
7. Meddelelser & evt.
Ad. 1. Det videre forløb vedr. eventuel genopførsel af ”Teatersal” ved Esrum Kost- & Friskole; herunder
mulig integration af ”Esrum Hjørne”. Eventuel drøftelse ved et borgermøde.
&
Ad. 2. Vuggestue og børnehave lukker. Hvordan er det Esrum, vi gerne vil bo i, og hvad kan vi gøre for at
få det? Eventuel drøftelse ved et borgermøde.
Punkterne 1 & 2 blev på mødet slået sammen, og nedenstående spørgsmål blev drøftet:
 Vuggestuen flytter, hvilket medfører at Esrum mister en legeplads for især små børn. Hvordan
reagerer vi?
 Formand for bestyrelsen for Esrum Kost- & Friskole og skolens leder har en vision om at genskabe
den oprindelige teatersal ved Esrum kro ”Esrum Teatersal”. Hvordan kan vi aktivt indgå?
 Hvordan skaber vi et attraktivt udendørs fællesrum/samlingssted centralt i Esrum (i det lille
kommunalt ejede trekantområde overfor Børnehuset Skovkanten og nabo til Esrum Kostskole), der
kan danne ramme om fælles aktiviteter i Esrum; være udgangspunkt for f.eks. vandreture i de
naturskønne omgivelser - eller blot være træfpunkt/pausested til en hyggelig snak med byens
borgere?
 Hvordan er generelt det Esrum, som byens borgere gerne vil bo i?
Det blev besluttet at afholde et borgermøde (fx på ”Mølleloftet”) i februar måned for at få Esrums borgeres
uforpligtende bud på både spørgsmålenes temaer og på beslægtede temaer.
Forud afholdes et brainstormmøde i borgerforeningens bestyrelse den 26. november, kl. 19.00, hvor blandt
andet mulige inspiratorer til borgermødet bestemmes.
Mandag den 14. januar 2019 afholder bestyrelsen planlægningsmøde med inspiratorerne.
Det præcise tidspunkt for selve borgermødet i februar 2019 udmeldes senere.
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Ad. 3. Status for Bålshelter Esrum
Roland Carlfeld hjælper borgerforeningen med sagen. Roland har sørget for tidsmæssig udsættelse af de
tildelte fondsmidler, hvorfor projektet stadig lever. Roland har desuden været i kontakt med Carl Bruun,
formand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, for at undersøge muligheden at et samarbejde
respektive medfinansiering af bålshelteret, men forgæves. Roland er opmærksom på LAG midlerne som
alternativ i forhold til økonomi. Carl-Gustav har orienteret Verninge Savværk om projektets forsinkelse,
hvilket er OK. Vi mangler stadig at få effektueret en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen/skoven ved
Skovfoged Ole Andersen i relation til blandt andet ansvar og vedligehold.
Ad. 4. Evaluering af Sommerfesten lørdag 8. september 2018
Sommerfestens del 1: ”Minibørnefestival” gik godt og var eventyrlig hyggelig - se billeder og omtale på
http://esrumborger.dk/mini-boerne-foraeldrefestival-og-30-aars-jubilaeum-esrum-kost-friskole/ . Især
duckracet var populært; hvorfor borgerforeningen overvejer at arrangere et årligt mesterskab i Duck race
for børn i Esrum.
Sommerfesten del 2: ”30 års Jubilæumsfest for Esrum Kost- & Friskole” var fantastisk - se eventuelt billeder
og omtale på http://esrumborger.dk/mini-boerne-foraeldrefestival-og-30-aars-jubilaeum-esrum-kostfriskole/ . Borgerforeningen, der lykønskede skolen med blandt andet opsendelse af 300 hyldestballoner,
siger tak til Esrum Kost- & Friskole for et flot jubilæum - suppleret med udgivelsen af en jubilæumsbog - og
for god stemning iklædt velsmagende, prisbilligt mad & drikke.
Synd at ikke flere af Esrums borgere deltog. Vi må fremover til kommende arrangementer arbejde mere
med PR.
Ad. 5. Juletræstænding/Julearrangement - ved Esrum Kost- & Friskole eller på Esrum Kloster?
Det blev besluttet at fastholde borgerforeningens tradition med at afholde juletræstænding på pladsen
foran Esrum Kost- & Friskole første søndag i advent, dvs. søndag den 2. december 2018, kl. 16.00.
Kirsten kontakter Mogens Tanderup med henblik på mulig donation af juletræ. Carl-Gustav hjælper med
det praktiske i forhold til juletræet. Kirsten kontakter desuden Esrum Kost- & Friskole for at høre, om vi kan
gentage sidste års succes, hvor den indendørs del af juletræsarrangementet forgik inde på skolen
(”Julekro”) med brug af deres storkøkken. Bo, Brian og Elin hjælper til på dagen.
Med hensyn til Esrum Kloster & Møllegård vil borgerforeningen forsøge at få et Halloween arrangement
stablet på benene fra 2019. Thea kontakter publikumschef Helle Simonsen og forelægger ideen om et
samarbejde mellem borgerforeningen og klosteret i at udvikle en årlig uhyggelig og opbyggelig
Allehelgensaften fra Broder Rus’ Kælder for byens børn.
Ad. 6. Status vedr. Tingbakken - skolevej/cykelsti mm.
Borgerforeningen har endnu ikke modtaget svar på det brev, som foreningens formand Thea Marie
Andersen har skrevet til Nordsjællands politi vedrørende cykelstien på Tingbakken (Jf. referat af
bestyrelsesmødet 20. august 2018).
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Ad. 7. Meddelelser & evt.
* Carl-Gustav påpeger, at der mangler fodgængerovergange i Esrum Hovedgade; minimum et ved hvert
busstoppested.
*Carl-Gustav foreslår, at vi i Esrum får etableret en månedlig ”social samværsaften”, hvor borgere
(forældre, børn mv.) frivilligt mødes uforpligtende til fx 2 timers hygge. Kan være kaffeklub, spiseaftener
som sammenskud, strikkeklub, dialogmøde eller lignende. Carl-Gustav tager initiativ til opstart i
begyndelsen af det nye år.
*Kirsten orienterede om, at hun har deltaget i Esrum Ældreklubs 50 års jubilæum 16. oktober 2018.
Byrådspolitiker Pia Foght (A) deltog som gæst, og hun fortalte blandt andet, at hun havde meldt sig ind i
Esrum Borgerforenings facebook gruppe for at kunne følge med i lokalområdet. Så langt, så godt. Men vi
må arbejde for, at flere også melder sig ind i selve borgerforeningen.
I øjeblikket har Esrum Borgerforening ca. 100 medlemmer, hvorimod Esrum Borgerforenings facebook
gruppe har ca. 400 medlemmer!
*Bo påpeger, at det ikke forskønner bybilledet, at der konstant holder en trailer og en ældre campingvogn
parkeret i hjørnet ved parkeringspladsen tilhørende byens børneinstitutioner og Esrum Kost- & Friskole.
*Brian har fået en henvendelse fra en person, der gerne vil bruge borgerforeningens facebook gruppe til
dating af enlige og/ældre. Men det siger vi nej til, dels på grund af emnet, dels fordi aktiviteten ikke er
lokalt forankret.
*Thea har holdt møde med borgere fra Klostergade; dels om parkeringsforhold i og omkring Klostergade,
dels om Kort- & Matrikelstyrelsens misvisende gps henvisning til Esrum Kloster & Møllegård.
*Kirsten, Thea og Elin har deltaget i Græsteds borgermøde den 4. oktober 2018 om nedskæring af
bemandingen på BLIK.

Næste bestyrelsesmøde, der er brainstormmødet vedr. borgermødet i februar, er fastlagt til mandag den
26. november, kl. 19.00 i Skovkanten.
Ref. Elin Kirkegaard.
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