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

Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening
Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 19.00 - 21.30 i Skovkanten
Deltagere
Kirsten Fries, Birte Skov Larsen, Thea M Andersen, Nina Larsen og Brian Ekman-Gregersen
Gæster
Borgmester Anders Gerner Frost og Borgmestersekretær Marianne Springborg, som også står for PR
i Helsinge.
Fraværende
Med afbud Mikael Holm Conner
Referent:
Brian Ekman-Gregersen
Dagsorden
1. Besøg af Borgmester, Anders Gerner Frost
Birte og Thea fremlægger en PowerPoint præsentation.
Hovedemner
 Hvem er Esrum borgerforening?
 Hvad spørger ressourcestærke familier efter når de overvejer at købe hus i Esrum
Hele præsentationen kan ses på hjemmesiden. Specielt sidste punkt er valgt med omhug da Anders er
ejendomsmægler.
Der bliver lyttet, og Marianne tager opfølgnings noter.
Anders giver fyldestgørende kommentar til følgende emner:
Tingbakkeskolen
For ca. 8 år siden kom der nye skole struktur. Der var markant færre børn den gang, så der var 2 mulige
løsninger: Lukke eller lave overbygning i Græsted. I dag er børnetallet opadgående og I bagklogskabens
ulideligt klare lys skulle man måske have beholdt udskoling på Tingbakken.
Succes på privat skoler falder i området. Det er svært at have udskoling med få elever. Forvaltningen vil
gerne lukke det små skoler. Politikkerne siger nej.
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Første forsag var at få alt ind på skolen, altså børnehave og vuggestuen på Tingbakken. I Kim Valentins
periode var der lidt ro på med den tanke. Da Anders starter kom det frem igen med samling af institutioner.
For 2,5 år siden var der beslutning om at lave integrering. Thomas som var skoleleder på Tingbakken ville det
gerne, men det bliver for dyrt at lave FO’en om til børnehave og vuggestue.
Der er netop brugt 18. mil på nyt tag, så skolen kommer ikke til at lukke.
Vi nærmer os det tidspumkt, hvor der i et renovering skal på budgettet.
Anders tror på, at hverken skole eller Esrums daginstitutioner er lukningstruede; dog kræver børnehave og
vuggestue at blive renoveret.
Parkering i byen
Der er lavet svingbane på Frederiksværkvej ind til den store parkeringsplads bag Møllegården.
Det er vigtigt, der igen igen indmeldes til Google maps, at ruteplanlægning skal gå via Frederiksværkvej.
Klosteret har gjort det.
Kollektiv trafik
Kommunen er presset. Regionen ville lukke buslinje 390R Helsingør-Helsinge. Kommunerne Helsingør og
Gribskov har betalt for at bevare ruten.
Kommunen har afsat 30 millioner til cykelstier, så meld gerne ind, hvor det kunne være godt med
forbedringer eller nye cykelstier. Relevant kontakt person i kommunen er Pernille Søndergård.
Jordtip/Jorddeponi
I 2004 blev der lavet aftale om jordtip på Esrumgård. Det er et lovkrav at jord skal analyseres før det må
flyttes, og der må kun køres ren jord ud på Landbrugsjord. Kommunen vil gerne lave en aftale med ejeren om
jord deponi, hvis ejeren opgiver sin jordtip.
Fibernet
Borgmesteren blev gjort opmærksom på, at Gribskov kommune ikke giver tilskud til bredbåndspuljen. Det
kan have betydning for andelen af point det enkelte projekt får, og i sidste ende, kan det være afgørende for
om projektet modtager midler fra bredbåndspuljen. Thea søger for at Anders og Marianne modtager
nærmere information herom”
Kirsten tager hegnet ved vuggestuen op i snak om vedligeholdelse af Esrum. Marianne noterer.
Vi taler om det nye initiativ om badebro ved shelter. Anders mener, vi skal søge disse midler hos
Naturstyrelsen, der har en pulje til opsætning af bænke og borde, da de gerne vil have flere personer i
skoven. Kontakt evt. Jens Bjerregaard.
Til hjørnet kunne man søge SAMSKABELSES-PULJEN, der har til formål at understøtte NYE frivillige sociale
aktiviteter.

Side 2 af 3
esrumborger.dk

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

Efter et længere og konstruktivt møde med Anders og Marianne, blev
nedenstående emner gennemgået kort.
2. Referat fra sidste møde den 26. april 2021
Er godkendt
3. Bordet rundt
Vi har besluttet at genindføre dette punkt, hvor alle kan komme med input om emner, der
ikke allerede er inkluderet i dagsordenen.
Intet denne gang.
4. Brug af slack app
Det nåede vi ikke på mødet, men der er efterfølgende sendt manual til bestyrelsen. Der
findes 2 ikke betalende løsninger. En som sender en besked til Slackbot lidt som en mail til
mail@esrumborger.dk samt en ad-on via gmail, som kan sende til en bestemt kanal.
5. Nyt vedr. fibernet (Thea)
123 husstande har meldt sig der mangler 14 for at få TDC Fiber.
Onefiber har lagt fiber i Esbønderup skovhuse, se mere info på FB.

6. Projekt Hjørnet (Kirsten og Birte)
Vi har fået afslag fra LAG. Det Grønne Hus uddeler ikke i foråret der kommer ny ansøgnings
runde i efteråret. Der er mulighed for at søge Nordea-fonden igen under ”Her bor vi –
puljen”.
7. Vedligeholdelse af hjertestarter ved klubhuset (Birte)
Vi besluttede sidst at give 450 kr. om året, hvilket skal bekræftes med skriftlig 3 årig aftale a
lá den Tingbakkehallens Venner har lavet – Birte arbejder på sagen.
8. Næste møde
Den 6. juni ifm. tilsyn af shelter – tidspunkt skal fastsættes. Thea sender tidspunkt ud. Nina,
hendes mand og Thea tager derned forinden og ser på, hvad der skal laves.
Måske skal vi grille, hvis vejret tillader det?
9. Eventuelt
Sankt Hans arrangement som vi plejer ved Esrum Å. Kirsten er tovholder og finder en, der
kan holde båltale.
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