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

Referat af ordinær generalforsamling i Esrum Borgerforening den 25. marts 2019
kl. 19:00 i Skovkanten/Medborgerhuset
Tilstede: I alt 18 personer; heraf 16 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: 6.1) Urørt skov og 6.2) Parkering og trafikale forhold på Esrum
hovedgade.
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
Lars Poulsen blev valgt som generalforsamlingens dirigent. Han takkede for valget og konstaterede
generalforsamlingens gyldighed; at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning
Formand for borgerforeningen, Thea Marie Andersen, fremlagde følgende beretning:
Velkommen til Esrum Borgerforenings generalforsamling.
Året startede med et formandsskifte, idet Karsten Milton desværre var nødt til at trække sig grundet arbejde.
Esrum Borgerforening er dybt taknemmelig for det store stykke arbejde, som Karsten har lagt i Esrum
borgerforening. Jeg har siden fungeret som formand.
Vi har efterhånden opbygget en årlig tradition for Skraldedag i foråret. Sidste år var ingen undtagelse. Flere
borgere fra Esrum og omegn mødte op, klar til at gøre deres til, at Esrum tager sig bedst muligt ud.
Ud over den årlige forårsrengøring af byen, giver arrangementet også mulighed møde nye Esrum borgere, og
tjener dermed også et socialt formål.
Årets højdepunkt har nok været Børnefestival. Skovkantens legeplads blev fyldt med levende geder og åen
med plastic ænder (Der alle naturligvis behørigt blev fisket op igen).
Arrangementet var en stor succes, som vi gerne vil gentage. Måske skulle vi udvide med et Esrum mesterskab
i Duck-race😊
Esrum Kost- & Friskole holdt 30 års jubilæum. Arrangementet var et samarbejde mellem Esrum
Borgerforening og skolen, og Esrums borgere var naturligvis inviteret med.
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Det var et super hyggeligt arrangement. Desværre var der ikke så mange fra Esrum, der havde fundet vejen
forbi - trods mad og øl til særdeles rimelige priser.
Endnu en årlig tilbagevendende tradition er vores Juletræstænding. I år havde vi sikret et flot stort træ, som
var vokset op lige udenfor Esrum.
I bestyrelsen var vi oprigtigt nervøse for fremmødet, da der 5 min før lyset skulle tændes, ikke var dukket en
eneste levende sjæl op. Vi vidste, at mange andre og større arrangementer ville finde sted på samme tid. Men
vores nervøsitet blev naturligvis bragt til skamme af Esrums trofaste borgere. Igen i år, blevet lysene tændt,
og der blev drukket gløgg og spist æbleskiver i Esrum Kost- & Friskoles dejlige lokaler.
Det længe ventede Bål Shelter ved blå port, skulle blive en realitet i starten af maj.
Processen har desværre været længere og mere omfattende end ventet. Men pengene er bevilliget,
ansøgninger og dispensationer er på plads. Aftale med leverandør er på plads. Byggepladsen er planet ud, og
nu venter vi bare på tørvejr, så byggeriet kan gå i gang. Leverandøren har lovet, at shelteret står færdigt i
første halvdel af maj.
I bliver naturligvis alle inviteret til indvielse af Bål Shelteret.
En lille gruppe er flittigt i gang med at skrive Esrums nyere historie vha. ”øjenvidende-fortællinger”. Jeg vil
opfordre alle til at læse disse interessante historier på Borgerforeningens hjemmeside.
Skulle der være nogen, der ligger inde med gamle fortællinger eller billeder, må I endeligt sige til.
Jorddump, grusgrav og flytning af daginstitutioner er også emner borgerforeningen har arbejdet med.
På alle 3 områder følger vi løbende udviklingen, og forsøger at påvirke beslutninger til Esrums fordel. Her vil vi
dog gerne have jer borgere mere på banen, så vi kan få større gennemslagskraft.
Borgerforeningens gruppe på Facebook har lidt sit eget liv, og i foråret var det ved at udvikle sig til noget
mindre konstruktivt. Heldigvis har tonen siden ændret sig, og gruppen er igen et sted, hvor man kan dele stort
og småt, der vedrører Esrum.
Nu starter et nyt år, hvor der igen er lagt en lang række aktiviteter i kalenderen. Her kan bl.a. nævnes:
- Skraldedag i slutningen af marts
- Deltagelse i følgegruppe vedr. Esrum Kloster og Møllegård. Følgegruppen består bl.a. af Gribskovs
borgmester, repræsentant fra Naturstyrelsen og berørte ministerier m.fl.
- Indvielse af Shelter i Maj.
- Børnefestival. Her kunne vi godt bruge nogle hjælpere, dels til at planlægge, dels på selve dagen.
- Borgermøde i sensommeren. Her vil bestyrelsesformanden for Esrum Kost- & Friskole fortæller om planer for
skolen, og Esrum Kloster vil fortælle om deres fremtidsplaner.
Desuden vil der være mulighed for at komme med egne forslag og ideer til udvikling af Esrum.
- Halloween startende fra Esrum Kloster med uhyggelige historier.
- Den årlige Juletræsfest - og meget mere…
Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne sige tak til den mest fantastiske bestyrelse, man kan tænke sig. I får
tingene til at ske, og man kan stole på jer og jeres engagement. Det har gjort min opgave som formand så
meget lettere. Jeg føler mig dybt taknemlig.
Roland Carlfeld skal også have en kæmpe tak for den store hjælp med Bål Shelter. Uden ham ville vi ikke være
nået så langt.
Thea M. Andersen
Formand, Esrum Borgerforening
Der var ikke kommentarer til beretningen fra generalforsamlingen. Dirigenten fastslog, at beretningen var
godkendt.
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3. Det reviderede regnskab fremlægges af kassereren
Borgerforeningens kasserer Kirsten Fries fremlagde regnskab for 2018 og 2017 med følgende få
bemærkninger:
- Der er flere indtægter i 2018 grundet de 50.000 kr., som Nordea fonden har doneret til
borgerforeningen i forhold projekt bålshelter ved ”Blå port”.
- En del af den øvrige opsparing er dels øremærket til afholdelse af gratis arrangementer for Esrums
borgere, dels til potentielle indkøb af materiel (fx ny opvaskemaskine) til foreningens lokaler.
Regnskabsforelæggelsen affødte interesserede bemærkninger/spørgsmål om bålshelteret i relation til
økonomi, ejerskab, brug, drift og vedligehold.
Roland Carlfeld, der har hjulpet og bistået borgerforeningen med økonomien i bålshelter projektet,
redegjorde overfor generalforsamlingen følgende:
-

Bålshelterets pris er incl. moms 254.882,88 kr.

-

Leverandøren BålByg er godkendt af Naturstyrelsen Nordsjælland, der f.eks. fagligt stiller krav om at
stolper er af kerne eg og at der anvendes certificeret træ.

-

Donationer til projektet er 50.000 kr. fra Nordea fonden (december 2018); 85.148kr. fra Esrum
Kloster/Peregrinus (marts 2019); 83.333 kr. fra LOA Fonden og 50.000 kr. fra Friluftsrådet. Men da
pengemidlerne fra henholdsvis LOA Fonden og Friluftsrådet først udbetales, når byggeriet er færdigt
og godkendt, har det været nødvendigt at få etableret en mellemfinansiering i form af en
kassekredit af borgerforeningens bank, indtil projektet er afsluttet i maj 2019.

-

Når shelteret står færdigt ved ”Blå port” ved den nordlige ende af Esrum sø, bliver det overleveret til
Naturstyrelsen, der efterfølgende står for drift og vedligehold.

-

Esrum bålshelter bookes på naturstyrelsen.dk eller på bookenshelter.dk

Det fremlagte regnskab blev herefter godkendt med applaus.
4. Forslag til kontingent
Bestyrelsen foreslog kontingentet på kr. 100 fastholdt. Det blev vedtaget, og herudover blev årets
nytilkomne medlemmer budt velkommen.
5. Forslag fra bestyrelsen
Ingen specifikke forslag fra bestyrelsen - ud over en generel opfordring til deltagelse i ad hoc arbejdsgrupper.
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6. Forslag fra medlemmer
6.1) Urørt skov
Forslagsstiller Anja Serritzlew ønskede en tilkendegivelse af, hvorvidt borgerforeningen vil arbejde for
bevarelse af ege- og bøgetræerne ned mod Esrum sø til fordel for ”fredet” urørt skov.
Problemstillingen blev drøftet, men forslaget fandt ikke opbakning på generalforsamlingen. Dels er
Esrumlund (”Hundeskoven”) henlagt som urørt skov; dels var der enighed om, at Gribskov generelt fortsat
skal være en rentabel forretning med skovbrug.
6.2) Parkering og trafikale forhold på Esrum hovedgade
Mette Baarts fra Esrum hovedgade nr. 6 ønskede at gøre generalforsamlingen - og dermed Esrums borgere opmærksom på de uhensigtsmæssige trafikforhold og parkeringsmuligheder i hovedgaden. Som borger
bosiddende i ”lige numre siden” er det meget frustrerende, at der efter sidste års vejrenovering kun er
parkeringsafmærkning i den ene side af gaden ud for numrene 2, 4, 6 og 8. Det betyder, at der er
”parkeringstrængsel” på den side af gaden med delvist ensrettet parkering. Selvsagt til stor irritation og med
dårligt udsyn ved blandt udkørsel fra carporte til følge. Det konstante ulovlige brug af P pladser til egne
udstillingsvarer fra ”Esrum Antik”, forbedrer bestemt heller ikke situationen. Desuden er Esrum hovedgade
belastet med alt for meget tung trafik og hurtig gennemkørsel.
Generalforsamlingens tilstedeværende var generelt forstående overfor problemstillingerne, men som Roland
Carlfeld påpegede, kan det fremsatte emne ikke behandles/diskuteres til afstemning. Derimod er emnet
velegnet til drøftelse i et borgerudvalg under borgerforeningen, og hvor færdselslov, færdselspoliti,
kommune og Esrum Kloster (store events) oplagt kan/skal inddrages. Borgerforeningens formand
bemærkede afsluttende, at problematikken under alle omstændigheder vil blive taget op på det kommende
borgermøde.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen for Esrum Borgerforening består af 7 medlemmer.
Grundet ophør af to bestyrelsesmedlemmer i 2018, bestod den siddende bestyrelse af to medlemmer, der
oprindelig var valgt som suppleanter. Disse, Bo Gottlieb og Mikael Tobiasen (MIK), var derfor på valg ligesom
kasserer Kirsten Fries var på valg. Brian Ekman-Gregersen, Carl-Gustav Nissen og Thea Marie Andersen var
ikke på valg, hvorimod Elin Kirkegaard ønskede genvalg som suppleant.
Birte Skov Larsen og Mikael Holm Conner blev opfordret til at opstille til bestyrelsen.
Resultatet blev, at Thea Marie Andersen, Kirsten Fries, Bo Gottlieb, Brian Ekman-Gregersen, Carl-Gustav
Nissen, Birte Skov Larsen og Mikael Holm Conner med applaus blev valgt til bestyrelsen.
8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
Elin Kirkegaard 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
Under punktet blev borgerforeningens regnskab atter berørt, idet flere havde input og ideer til, hvordan
foreningens overskud ønskes anvendt, så pengene i videst muligt omfang kommer til glæde for byens
borgere. Følgende blev fremsat:
 Etablering af et udendørs fællesrum/samlingssted for Esrums borgere i hjørnet overfor
medborgerhuset.
 Foredrag indenfor eksempelvis sundhed og livsstil.
 En rutchebane på legepladsen.
 Historieaften - med fx fotografier fra gamle dage i Esrum.
 Et årligt tværgående tema.
 Fælles spiseaftener i borgerforeningens lokaler.
 Loppemarked.
 Årlig grillfest ved bålshelteret.
Roland Carlfeld efterlyste en vision for et samlet Esrum, så pengene kan kanaliseres den vej.
Dirigenten Lars Poulsen 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:
 Thea Marie Andersen - formand
 Brian Ekman-Gregersen - næstformand & webredaktør
 Kirsten Fries - kasserer
 Bo Gotlieb - medlem
 Carl-Gustav Nissen - medlem
 Birte Skov Larsen - medlem
 Mikael Holm Conner - medlem
o Elin Kirkegaard - 1. suppleant
o Mikael Tobiasen (MIK) - 2. suppleant
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. april 2019, kl. 19.00 i Skovkanten/Medborgerhuset.
Esrum den 28. marts 2019
Elin Kirkegaard
Referent
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