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

Referat bestyrelsesmøde mandag den 5. oktober 2020 kl. 20 i Skovkanten
Deltagere: Birte, Thea, Kirsten, David og Brian
Fraværende med afbud: Mikael Holm Conner
Dagsorden
1. Referat fra sidste møde den 10. august 2020
Godkendt og lægges online hurtigst muligt af Brian.
2. Bordet rundt
Input fra alle om emner, der ikke allerede er inkluderet i dagsordenen.
Brian: Skraldedagen den 19. september gik godt. Vi var 11 voksne og 6 børn der fik samlet
40 kg skrald og ikke mindre end 50 dåser. Kirsten havde købt øl, vand og juice og det var
kaffe og småkager inden indsamlingen. Al servering foregik ude i fri luft.
Næste år begynder vi først 10.30, da det passer bedre med afhentning af pizzaer.
Der var udgifter for 899,05 kr. og 765 fik vi dækket af DN-Gribskov.
Kirsten: Generalforsamlingens dirigent Roland Carlfeld er blevet anderkendt med en flaske
vin.
De 2 aftrædende bestyrelses medlemmer Bo Gottlieb og Carl-Gustav Hardonk Nissen vil også
blive anerkendt efter deres arbejde i bestyrelsen.
Kirsten: Ung pige ville holde 18 års fødselsdag i vores lokaler i Skovkanten, men besluttede
at Tingbakke Hallens lokale er bedre løsning, pga. corona.
Vi drøfter PR til de forskellige arrangementer. Tikøb har infotavle. Det kunne vi også med
fordel have på det nye hjørne.
3. Evaluering af Generalforsamling den 24. august 2020
Meget få deltagere, vi kunne evt. holde det på Møllegårdens loft næste gang for at komme tættere
på Esrum

4. Gribskov Kommune
 Aflysning af Fællesskabsstafet i Gribskov Kommune den 19-24/9 2020
Arrangementet bliver udsat til foråret.



Borgmesterbesøg den 5. november 2020
Hvad kan vi gøre for at vise Esrum for en bedre side.? Efter længere tids drøftelser
bliver vi enige om at holde os til 3 emner som har betydning for byen.
Birte laver udkast til Powerpoint som kan præsentere byen og de 3 fokus områder.
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Disse er
1. Institutioner (Brian og David)
2. Æstetik (Birte)
3. Infrastruktur (Thea)
I parentes er anført dem som skal give Birte information om emnerne. Deadline 22. oktober.
5. Halloween
 Skal vi række ud til Klosteret om vi skal gentage succesen?
Kan ikke forsvares pga. Corona.
6. Henvendelse fra TDC om fibernet i Esrum
Oliver Phaff Folkmann fra TDC har kontaktet Esrum Borgerforening hvor han skriver:
”Jeg er i øjeblikket i gang med at undersøge en række byers interesse i at få fibernet,
herunder Esrum.”
Vi blev enige om at vi gerne vil høre hvad han kan tilbyde og beder ham sende os en
brochure.
7. Bredbåndskort
Har Brian undersøgt om link passer ind et sted på hjemmesiden?
Det ligger under Links, Bredbåndskortet, tilskud.
8. Projekt Hjørnet
 Tilbud fra Jonas Frederiksen
Tilbuddet justeres lidt, da der skal belægning på Pétanque banen.
Hvilke fonde kan søges: Nordea, LAG. Mikael Conners kontaktes for yderlig info.


Råderet fra Esrum Kostskole og Gribskov Kommune

Både Gribskov Kommune og Esrum Kostskole har givet os underskrevet skriftlig tilladelse til
at råde over hjørnet.

9. Lokalhistorie – beboere i Missionshuset
Status ved Thea og Brian
Brian: Bjarne Friis Steenberg har lavet ny version af et spændende skriv om Missionshuset.
Arbejdsgruppen (Birgit Farre og Elin Kirkegaard) som arbejder med Esrums historie har haft
et par tilføjelser og de skal lige over Bjarne, så det kan det komme på hjemmesiden. Birte
sender Brian kontakt oplysninger på Bjarne.
10. Udarbejdelse af årshjul
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Birte laver skabelon og sender input fra alle vedr. aktiviteter, de er ansvarlige for jf.
ref. fra bestyrelsesmøde 6. juni.
Der kommer info fra Skraldedag øvrige input kommer løbende.

11. Næste møde
5. november 2020, hvor Borgmesteren har accepteret invitation.
12. Eventuelt
Juletræstænding er som altid første søndag i advent og falder søndag den 29. november.
Vi kan ikke være inde grundet corona, så det bliver udendørs, men traditionen tro er der slik
og kakao til børn og Gløgg til de voksne.
Esrum den 5. oktober 2020
Brian Ekman-Gregersen
Referent
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