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

Referat af bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening den 11. marts 2019
Deltagere: Thea Marie Andersen, Brian Ekman-Gregersen, Kirsten Fries, Carl-Gustav Nissen, Bo Gottlieb,
Mikael Tobiasen (MIK), Elin Kirkegaard.
Dagsorden:
1. Opsamling og orientering om projekt ”Bålshelter Esrum”
2. Planlægning af Generalforsamling i Esrum Borgerforening den 25.3.2019
3. Status vedrørende afholdelse af et borgermøde i 2019
4. DN Affaldsindsamling 31. marts 2019
5. Meddelelser & evt.
Ad. 1. Opsamling og orientering om projekt ”Bålshelter Esrum”
Borgerforeningen har 16.12.2018 modtaget ordrebekræftelse på et styk bålshelter fra firmaet ”BÅLBYG” –
pris incl. moms 254.882,88 kr.
Leverandøren BålByg er godkendt af Naturstyrelsen Nordsjælland.
Økonomisk er indsamlet:
 NordeaFonden kr. 50.000
 Esrum Kloster/Peregrinus kr. 85.148
 LOA Fonden kr. 83.333
 Friluftsrådet kr. 50.000
I alt kr. 268.481.
Vi har altså et råderum på ca. kr. 13.500.
Bålshelteret vil blive opsat indenfor perioden 1. februar til 1. maj 2019 afhængigt af vejret. Arbejdet
forventes at vare 1-2 uger og færdiggøres senest 1. maj 2019.
Pengene fra NordeaFonden blev 17.12.2018 indsat på Esrum Borgerforenings konto. Pengene fra Esrum
Kloster/Peregrinus tilgår borgerforeningen snarest, hvorimod pengemidlerne fra henholdsvis LOA Fonden
og Friluftsrådet først udbetales, når byggeriet er færdigt og godkendt. Det er derfor nødvendigt at få
etableret en mellemfinansiering/et lån på ca. kr. 130.000 indtil projektet er afsluttet i maj 2019.
Det blev besluttet, at borgerforeningen formand (Thea Marie Andersen) og kasserer (Kirsten Fries) tager
kontakt til borgerforeningens bank med henblik på at optage et kortvarigt lån til den nødvendige
mellemfinansiering af bålshelteret.
Ad. 2. Planlægning af Generalforsamling i Esrum Borgerforening den 25.3.2019
Generalforsamlingen er retmæssigt indvarslet til medlemmerne senest 3 uger før dens afholdelse med
underretning om dagsorden. Se http://esrumborger.dk/event/generalforsamling-2019/?instance_id=113.
På mødet blev bestyrelsens praktiske forberedelser og ansvar i relation til generalforsamlingens indhold
drøftet; herunder tiltag i forhold til medlemshvervning.
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Ad. 3. Status vedrørende afholdelse af et borgermøde i 2019
Bestyrelsen for Esrum borgerforening har som optakt til et kommende borgermøde haft indbudt
foreningerne i Esrum for at høre om deres visioner & ønsker for lokalsamfundet fremadrettet. I mødet
deltog også Esrum Kost- & Friskoles bestyrelsesformand Bjørn Strange, der fremlagde skolens ønske om at
gendanne den oprindelige teaterbygning ved Esrum kro og efterstræber, at dette kommer til at foregå i et
aktivt samarbejde med lokale aktører.
Foreningerne ”Esrum idrætsforening” og ”Esrum teaterforening” deltog.
Alle var positive i forhold til ideen om genopbygning af teaterbygningen, men var samtidig bekymrede for,
hvad det ville komme til at koste at benytte lokalerne. Der var dog bred enighed om, at Esrums borgere
mangler et sted at samles. Hele projektet er forsat meget åbent, og der mangler noget håndgribeligt at
forholde sig til, hvorfor Bjørn Strange og bestyrelsen for Esrum Kost- & Friskole arbejder videre med
projektet for at kunne fremvise noget mere konkret i form af blandt andet arkitekttegninger ved det
kommende borgermøde.
Esrum Kloster & Møllegård arbejder pt. med et projekt, der skal afdække mulighederne for området i
forhold til blandt andet bygninger og indgangsportal til ”Kongernes Nordsjælland”.
Visionerne om henholdsvis opførsel af en teaterbygning / et ”forsamlingshus” og den fremtidige adgang til
klosterområdet er derfor to af de emner, der vil blive behandlet ved borgermødet. Øvrige emner vil
fokusere på spørgsmålet: ”Hvordan er generelt det Esrum, som byens borgere gerne vil bo i?”
Borgermødet bliver planlagt til afholdelse i august/september 2019.
Ad. 4. DN Affaldsindsamling 31. marts 2019
Esrum borgerforening er tilmeldt Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen.
Materialer i form af indsamlingsposer, opsamlingsstokke, kort mm., er allerede blevet tilsendt.
Mødetid og sted:
Søndag den 31. marts 2019, kl. 10.00 i borgerforeningens lokaler Esrum Hovedgade 21B, 1. sal.
Kl. 10.00
Velkomst, info og rutetildeling
Kl. 11.00
Indsamling af ”affaldsresultater”
Kl. 11.30
Samvær og pizza.
Vi håber på stor tilslutning af Esrums børn og voksne.

Ad. 5. Meddelelser & evt.
 Arne Kvist Rønnest har til borgerforeningens formand Thea Marie Andersen meddelt, at han
stopper som direktør for Esrum Kloster & Møllegård, da han har fået et nyt job som projektchef
hos Nationalt center for kyst- og lystfiskerturisme i Assens kommune. Arne Kvist Rønnest takker
borgerforeningen for et godt samarbejde.
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 MIK har deltaget i nationalparkmøde på Esrum Møllegård, hvor foreninger og private blev
opfordret til at fremsætte ideer, ønsker og forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland på
nationalparkens facebookside. Måske har borgerforeningen en god stemme og dermed mulighed
for at præge nationalparken i en retning, som Esrum by kan drage fordele af.
https://www.facebook.com/nationalparkkongernesnordsjaelland/
 Kirsten Friis opfordrede til, at medlemmer tager initiativ til afholdelse af spiseaftener
(fællesspisning som sammenskud) i borgerforeningens lokaler.
 Carl-Gustav Nissen mindede om borgerforeningens velkomstfolder til nye tilflyttere.
 Som kommende arrangementer / fællesture for borgerforeningens medlemmer foreslog Kirsten og
Carl-Gustav følgende: 1) Beredskabsdepotet på Frederiksværksvej, 2) Nordsjællands Fuglepark på
Sodemarksvej og 3) Udflugt til Gartneriet Mortensens Museum om 2. Verdenskrig med omvisning
af Gillelejegruppen i april eller maj måned (rundvisning hver onsdag kl. 15.00).
 Carl-Gustav og Brian orienterede om (via Tingbakkeskolens intranet), at Gribskov kommune har
vanskeligheder med økonomien omkring indflytningen af Tingbakkens Børnehuse og dermed den
påtænkte institutionssammenlægning i Esrum. Kommunen undersøger derfor, om byggeprojektet
kan fortsætte i justeret form, eller om der skal ”tænkes forfra”. Det videre forløb er interessant for
Esrum og byens borgere.

Ref. Elin Kirkegaard.
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