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

Esrum Borgerforenings ordinære Generalforsamling 2021
Torsdag den 25. marts 2021
Formandens beretning
Velkommen til Generalforsamlingen 2021 i Esrum Borgerforening.
I år afholdes Generalforsamlingen for første gang virtuelt, tør jeg vist godt sige, og jeg håber, det lykkes, at
komme igennem dagsordenen uden de store problemer.
Der er jo kun gået godt et halv år siden Generalforsamlingen 2020, som vi først afholdt den 24. august pga.
corona restriktioner med forsamligsforbud der, som vi vist alle husker, trådte i kraft den 11. marts 2020.
I år, hvor vi ligesom sidste forår er underlagt forsamlingsforbud, har vi så valgt at gennemføre
Generalforsamlingen virtuelt i stedet for at udsætte den.
Da der, som sagt, kun er gået godt et halv år siden sidst – et vinter halvår med corona restriktioner, har der
ikke været mange arrangementer i Borgerforeningens regi, men vores bestyrelsesmøder gennemføres,
virtuelt på det sidste, og vi arbejder stadig med projekter.
Aktiviteter siden GF 2020
Skraldedag 2020
Skraldedagen var blevet udsat pga. corona fra april til den 19. september, og siden sidste Generalforsamling
er det faktisk det eneste arrangement, vi har kunnet gennemføre næsten, som vi plejer. Der var 11 voksne
og 6 børn, som deltog og fik samlet 40 kg skrald og ikke mindre end 50 dåser. Kirsten havde købt øl, vand
og juice, og der var kaffe og småkager inden indsamlingen. Der blev serveret pizzaer efter indsamlingen,
som Naturstyrelsen som sædvanligt betalte, og al servering foregik i det fri.
Aflyste arrangementer
Fællesskabsstafet i Gribskov Kommune planlagt til den 19-24/9 2020
Arrangementet, hvor Peder Lund fra Idrætsforeningen er tovholder i Esrum Esbønderup området, og hvor
vi valgte at bakke op og deltage ved at fragte stafetten fra Klubhuset i Esrum til Tegners Museum, blev først
udsat til foråret 2021, men er nu igen udsat på ubestemt tid. Der er dog en plan klar i skuffen lige til at tage
i brug, når situationen tillader det.
Halloween 2020
Vores Halloween arrangement med klosteret, som ellers har været en succes, da det blev arrangeret første
gang i 2019, blev desværre også aflyst pga. corona.
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Besøg af Borgmesteren
Vi skulle have haft besøg af Borgmesteren i 2020 – han inviterede sig selv, men det blev udsat flere gange,
sidst til den 5. november, og nu på ubestemt tid. Ærgerligt, for vi ville gerne have haft muligheden for at
vise ham, hvad vi laver, og fortælle ham, hvad vi har brug for i Esrum.
Juletræsarrangement 2020
Det hyggelige ”gløgg med æbleskiver” i forbindelse med juletræstænding 1. søndag i advent blev også
aflyst. Vi fik dog sat et flot juletræ op ved Friskolen, og der blev sat lys på - så tusind tak til Lars og Claus
Blok, vognmanden Søren og ikke mindst til Henriette Tanderup for at forære os Juletræet.
Tak for opbakningen til vores arrangementer gennem årene, og skulle der være nogen, der har lyst at
hjælpe til, eller har ideer til andre arrangementer, når situationen ”post corona” tillader det, hører vi gerne
fra jer. Det er en rigtig god og hyggelig måde at lære andre Esrum borgere at kende på.
Konkrete projekter vi arbejder eller har arbejdet med
Det forsømte hjørne (ved Friskolens p-plads overfor Skovkanten)
Området på ca. 150 m2, som vi ønsker at forskønne, ejes dels af Gribskov Kommune, dels af Friskolen og
begge har givet os råderet over området i 5 år fra 1. september 2020. Vi har også fået tilbud på etablering
af en plads fra 3 entreprenører og vendt ideer til en skulptur med b.la. Klosteret og Lotte Toftgaard fra
Umage, konsulent bureau med speciale i kunst. Vi er pt. i gang med at søge midler til at gennemføre
projektet.
Høringssvar til for-høring af forslag til Kommuneplan 2021-33
Gribskov Kommune sendte Forslag til Kommuneplan i for-høring i slutningen af 2020, og forslaget indeholdt
et område Øst for Esrum ved kanalen udlagt som perspektivområde. Esrum Borger forening indsamlede
forskellige holdninger, både for og imod til dette og sendte dem samlet til Gribskov Kommune. Det har der
været lidt polemik omkring, men i det endelige forslag til Kommuneplan, som nu er sendt i høring, er
perspektivområdet Esrum Øst taget ud.
Fibernet i Esrum
Bestyrelsen, repræsenteret af Thea, har engageret sig i en lokal arbejdsgruppe, der undersøger muligheder
for bredbånd i Esrum. Thea informerer løbende om det i Facebook gruppen.
Shelteret ved Blå Port
Det fine store shelter ved Blå Port, som blev en realitet i 2019 gennem et godt samarbejde mellem
Naturstyrelsen, Esrum Borgerforening og Borgere i Esrum, bliver flittigt brugt, og vi håber, at Esrum borgere
bruger shelteret, fx til at holde fødselsdage eller andre mærkedage, eller bare til overnatning i det fri.
Shelteret kan bookes på udinaturen.dk og er ganske gratis. Det kan det bookes af alle og er populært, så
man skal være hurtigt ude.
Kommende arrangementer
Næste arrangement er Skraldedag, som afholdes den 18. april, hvis situationen tillader det – følg med om
det på hjemmesiden.

Til slut en stor tak til resten af bestyrelsen for alt det gode I gør for vores samarbejde og for
Esrum.
esrumborger.dk

Side 1 af 2

