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

Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening
Dato og tid: torsdag den 20. januar 2022 kl. 19.30 – 21.30
Sted: Skovkanten
Deltagere
Kirsten Fries, Brian Ekman-Gregersen, Thea Marie Andersen Birte Skov Larsen og Mikael Holm
Conner. Afbud: Nina Larsen.

Referent: Mikael Holm Conner

Dagsorden og referat
i.

Godkendelse af referat af tidligere bestyrelsesmøde 1. november 2021
Bestyrelsens indstilling: Godkendt

ii.

Bordet rundt, og emner som ikke er på dagsorden
- Møde onsdag d. 26/1 kl. 19 i lokalrådsforeningen, sted: frivillighedscentret i Helsinge,

iii.

Evaluering af juletræstænding 28. november 2021
- En stor tak til Claus og Lars Blok for gennem mange mange års at have stået for juletræstænding,
og ligeså stor tak til Claus for guide til ledninger, lysopsætning og gode tips
- Lars Paulsen skal have en stor tak for hjælp med det tekniske aspekt vedr opsætning
- Carl-Gustav skal have en kæmpe krammer for hjælp med at fælde juletræet både da vi skulle
finde træet og da vi skulle have det ned igen samt bortskafning
- Tak til Henriette Tanderup for sponsorat af juletræ
- Tak til vognmand Søren ’Vognmand’
- Tak til julemanden – Ole Christian
- Tak til Rema1000 for sponsorering af juleguf

iv.

v.

Der er udarbejdet drejebog for hvordan juletræstænding foregår før, under og efter.
Generalforsamling 2022
Torsdag d. 31. marts kl. 19:00 i Esrum Borgerforenings lokaler; Åstedet, Esrum Hovedgade 21B - 1.sal,
3230 Græsted.
- Brian er på valg og genopstiller ikke, men vil gerne stadig hjælpe med hjemmesiden
- Thea er på valg og genopstiller ikke
Forslag om ugens opslag på facebook op til generalforsamling over de mange projekter og aktiviteter
vi har haft det seneste år.
Projekt omkring indsigtsbro ved nordenden af Esrum Sø v. Mikael
Beskrivelse af projektet fremsendt til bestyrelsen af Mikael og Roland. Vi arbejdere videre med
Naturstyrelsen og Gribskov kommune. Læs første udgave af beskrivelse som bilag.
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vi.

Fibernet v. Thea
Punktet udgår da TDC har overtaget projektet 100%, og er i fuld gang.

vii.

Forskønnelse af hjørnet ved Esrum Kost- og Friskole
- Fået tilskud på dkr. 12.000 af Det Grønne Hus som er øremærket til borde/bænkesæt.
- Bestyrelsen har modtaget tilbud på en udskåret havørn i træ på dkr. 25.000 plus moms den
sættes op slut april. Beløbet betales af Esrum Borgerforening hvilket blev besluttet på sidste
Generalforsamling.
- Pladsen skal gøres klar inden opstilling, og området afspærres. Arbejdsdag afholdes 9. april kl.
10-13.

viii.

Bestyrelsens indstiller: Fremsendte tilbud på skulptur godkendes. 25% af beløbet betales ved
bestilling og resten efterfølgende.
Henvendelse om Esrum/ Esbønderup Byfest 20. august 2022
Vi synes det er en super god idé, og ser gerne arbejdsgruppe eller person som koordinerer og
arrangerer en Byfest i Esrum/Esbønderup. Formand Birte kontakter vedkomende som har henvendt
sig.

ix.

Evt.
Intet aktuelt.

x.

Næste møde
Torsdag d. 17. marts kl. 19:30. I foreningens lokaler ovenpå Skovkanten i Åstedet, Esrum Hovedgade
21B 1.sal

Således faldt ordene
Mikael Holm Conner, referent.
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