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

Referat fra bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening
Mandag den 18. november 2019 kl. ca. 19.30 – 21.00
Deltagere: Kirsten Friis, Bo Gottlieb, Thea Maria Andersen, Mikael Conner, Carl-Gustav Nissen,
Birte Skov Larsen (referent)
Fraværende med afbud: Brian Ekman-Gregersen

Referat i henhold til dagsorden
1. Referat fra sidste møde
Referatet er godkendt
2.Bordet rundt
a. Halloween (Thea): Der var ca- 40-50 personer til arrangementet, overraskende mange børn
deltog, og Christina fra klosteret fortalte spøgelseshistorier. Det var en god aften, og et godt
arrangement, som vi gerne gentager til næste år.
b. Lokalrådsforeningsmøde onsdag den 20/11 i det nye medborgerhus (den gamle Brugs) i
Dronningmølle (Thea): Temaet er landsbyer. Thea kan ikke deltage, men Birte deltager, og hører
om Brian vil med.
c. Projekt hjørnet (Kirsten og Birte): Thea, Kirsten og Birte havde en aftale, at mødes med Torsten
Forsberg fra Gribskov Kommune, Teknik & Miljø i dag kl 16.30 på hjørnet. Desværre havde Torsten
ikke forstået aftalen, så Birte ringede efter ham, hvorefter han kom susende kl. 17.05, og i
mellemtiden var Thea gået hjem. Torsten sørger for at campingvogn og trailer med brændeovn
bliver fjernet, samt noget på skrift om, hvad vores råderet indebærer. Birte følger op på dette sender mail til Torsten. Tirsdag den 19/11 har Kirsten og Birte aftalt en halv times vedledning hos
LAG medarbejder vedr. ansøgning om fondsmidler. Det foregår på Helsinge Bibliotek. Carl-Gustav
nævner, hvis vores ønske om skulptur ikke kan realiseres, kan vi overveje skiftende ”udstillinger”
på hjørnet - f.eks. krybbespil til jul.
d. Juletræstænding 1. december (Carl-Gustav og Kirsten): Juletræ er fundet og afmærket, bliver
fældet af Mogens Tannerup og hentet af Søren (vognmand), som afleverer det ved Friskolen ved
17 tiden torsdag den 28/11. Fru Blok har kilerne, som Carl-Gustav henter - Kirsten sender fru Bloks
tlf. nr. til Carl-Gustav så de to kan aftale nærmere. Lys kommer på om lørdagen, Iben vil gerne
synge for til julesange, Carl-Gustav laver quiz med ca. 10 spørgsmål. Kirsten har sørget for at REMA
donerer gløgg, og slik osv. betales af Borgerforeningen. Julemanden fra Villingerød har klaget over
at dragten er for lille, så Kirsten googler efter en ny dragt. Thea holder tale.
3. Opfølgning på Borgermøde – Dialogmøde med Byrådet den 5/11 kl 19.30 – 21.30 på
Tingbakkeskolen
Ca. 80-100 mennesker deltog fra Esrum og Esbønderup, hvor vi fik mulighed for at diskutere det, vi
er optaget af i vores lokalområde med politikerne (se flere detaljer i e-mail fra Birte til resten af
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bestyrelsen den 12/11). Vigtigt at nævne Byrådet varslede lukning af
daginstitutionerne i Esrum i 2023, så vi har 3 år til at råbe op - punkt til dagsordenen på næste
bestyrelsesmøde.
4. Affaldssortering (på Bos foranledning)
Kroengen grundejerforenings bestyrelse har fået e-mail med invitation til møde 3/12 på Rådhuset
om affaldssortering - vi skal sortere mere. En person fra hver forening må deltage. Bo sender email videre til Thea, så hun kan spørge rette vedkommende hos kommunen, om hun må deltage
som repræsentant for Esrum Borgerforening.
5. Næste møde
Mandag den 13. januar 2020 kl. 19.30, hvor vi også skal have Generalforsamling 2020 på
dagsordenen
6. Eventuelt
a. Ideer til arrangementer
Vi mangler arrangementer for voksne i Esrum; f.eks. borgerbrunch på Klosteret til 50 kr. for
medlemmer inspireret af Folkekøkken til 50 kr., som har været en succes. Thea kontakter Klosteret
(Birgitte Meisner) og/eller Kilden (Mikkel) om dette.
b. Nye ænder til Duckrace
Overvejer om Kulturrådspuljen på Gribskov.dk vil betale – evt. også for julemandskostume
c. Broen over åen ved Birgit Farre
Broen rådden (ref. Bo)
d. Teatersal ved Friskolen
Der er delte meninger om skitse, som Thea har set og fortalt om. Bygning af Teatersalen kommer
til høring i 2020, fordi salen kommer til at gå ud over skel linie. Når Thea hører nyt om status på
projektet, forventet i januar, tager hun fat i Birte om det.

