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

Bestyrelsesmøde i Esrum Borgerforening
Dato og tid: 26. april 2022 kl. 19.30 – 21.00
Sted: Skovkanten
Deltagere
Kirsten Fries, Carl-Gustav Hardonk Nissen, Mikael Holm Conner og Birte Skov Larsen
Fraværende med afbud
Nina Larsen
Referent: Birte Skov Larsen
Dagsorden og referat
1. Referat fra sidste møde den 17. marts 2022
Referatet er godkendt og lagt op på hjemmesiden.
2. Referat og evaluering af Generalforsamling 31. marts 2022
Referatet er underskrevet af dirigenten og lagt op på hjemmesiden, men mangler at blive sendt
på mail til medlemmerne sammen med formandens beretning. Referatet blev i modsætning til
beretningen ved en fejl ikke sendt til Thea, som har softwaren til at sende mailen nemt. Birte
sender straks til Thea, så det hele kan blive sendt til medlemmerne.
Det er ærgerligt, at ikke flere deltager på Generalforsamlingen, og næste gang kan vi måske
opfordre andre medlemmer til at stille op til bestyrelsen, og at vi i så fald gerne vil have besked
inden Generalforsamlingen – dermed undgår man måske, at nogle holder sig væk, fordi de er
bange for at blive spurgt på dagen, om de vil stille op.
3. Konstituering af den nye bestyrelse med formand og kasserer
Kirsten genvælges som kasserer, og Birte genvælges som formand.
4. Fordeling af opgaver
o Tovholder på Lokalforeningsråd: Ingen ønsker denne post, som derfor er ledig indtil
videre. Vi skal huske at give vores besyv med, så det ikke kun er fremmødte medlemmer,
der tegner Lokalforeningsrådets kommunikation med fx Gribskov Kommune. Birte deler
fortsat e-mails fra Lokalforeningsrådet, og så tager vi det, som det kommer.
o Hjemmeside og facebookside: Brian har lovet fortsat, at vedligeholde begge dele, og
Carl-Gustav vil gerne være bindeled til bestyrelsen, men vi andre kan også tage kontakt
til Brian.
o Kontakt, herunder E-mails til medlemmerne: Mikael vil gerne stå for et Nyhedsbrev, der
sendes ud til medlemmerne 3-4 gange om året, men referaterne fra bestyrelsesmøder
lægges fortsat kun på hjemmesiden, og annonceres på Facebook. Det program som Thea
har til mails kan måske bruges til at lave en skabelon til Nyhedsbrevet – Mikael følger op.
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o Ansvar for lokalet i Skovkanten: Kirsten vil fortsat gerne stå for brugen af lokalet /have
nøglen, men når hun fx ikke er hjemme til at lukke andre brugere ind, kan hun række ud
til Mikael eller en af os andre. Kirsten har kun én kode, men undersøger om der er to
koder, som der bør være. Nr. 2 kode skal oplyses til alarmcentralen, hvis alarmen går i
gang ved en fejl.
5. Bordet rundt - om emner som ikke er på dagsordenen
Carl-Gustav har to emner:
o Forslag om mostedag, hvor vi stiller op med en æblemostmaskine, og Esrumborgere kan
komme med egene æbler og flasker til mosten. Carl-Gustav kender en, som gerne stiller
apparatet til rådighed. Pulpen kan bruges til dyrefoder, og aftagere undersøges, når
tiden nærmer sig. Det bliver selvfølgelig en dag i efteråret, når æbler kan høstes.
o Fortov fra Kroengen til Klubhuset, samt fodgængerfelt evt. med et skilt ved henholdsvis
Galleriet og ved Friskolen, så børn kan komme sikkert over vejen, når de fx skal til
fodbold. Lys ved fodgængerfelterne bør nok undgås, specielt hvis de blinker, da det er
generende for dem der bor i nærheden. Vi fik ikke aftalt, hvem der kontakter kommunen
om det.
6. PC program som Thea har til at sende mails med
Thea har sagt, hun godt vil fortsætte med at sende mails for os, og den løsning holder vi os til
indtil videre. Når Thea skal sende en mail, skal vi selvfølge gøre den fuldstændig klar, så det bare
er at kopiere teksten og sende mailen.
7. Tilsyn af shelteret første weekend i juni
o Shelteret er booket for længe siden af Thea, så det kan ikke ændres, men Carl-Gustav
kan ikke den weekend, og Birte kan ikke lørdag, men måske søndag.
o Vi aftaler søndag den 5 juni kl. 10-13. Der skal være kaffe/te og fx kage eller
morgenbrød, og Mikael vil gerne riste pølser, også til efter kl. 13.
o Der er brug for et par stærke folk til nogle af opgaverne, så Mikael spørger et par naboer,
om de vil hjælpe.
o Vi inviterer medlemmerne fx i Nyhedsbrev, og det er vigtigt at fortælle, man ikke
behøver deltage hele dagen – 1 time er også ok.
o Der skal monteres en skrue på dassets haspe, vi skal fjerne affald, fjerne søm og skruer,
feje tag, vaske graffiti ned osv. - ligesom sidste år. Derefter skal vi meddele
Naturstyrelsen, hvis der er større fejl og mangler – vi ved fx allerede, at der mangler en
rist til bålet.
8. Skovbad (Mikael)
Brev sendt til kommunen, og der er rykket for svar.
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9. Forskønnelse af hjørnet (Kirsten og Birte)
o Evaluering af arbejdsdag den 9. april kl. 10-13: Fra bestyrelsen deltog Kirsten, Nina og
Birte, og derudover Brian og Lillian. Brian Vastila havde dagen før savet den nederste
store gren af det største træ for os, og Kirsten har sørget for en flaske champagne til
Brian som tak for hjælpen. Kirsten havde en dejlig hjemmebagt kage, kaffe, vand og øl
med, Birte stillede op med bil og trailer til bortkørsel af grenene, og vi fik gjort arealet
pænt og ryddeligt, så det er klar til opsætning af bord-bænkesæt og havørneskulptur.
o Status på havørneskulptur og bord/bænke sæt fra Leg & Landskab ApS: Kirsten har talt
med Lars Dahl, som siger, at bordbænkesættet først er færdigt i maj. Havørnen er klar og
vi så et foto af den – den er rigtig flot. Begge dele bliver sat op i maj; havørnen på 1,5 m
høj stub bliver gjort fast på en sokkel af beton. Kirsten hører Friskolen, om de kan sætte
en snor op i god tid forinden, så der ikke holder biler eller andet i vejen den dag tingene
sættes op. Snarest derefter skal vi have placeret de store sten langs kanten af området.
o Ansøgning til Nationalparkpuljen: Vi har fået afslag. Kirsten vil gerne kontakte
organisationen for at få uddybet begrundelsen.
o Infotavle: Birte har spurgt sine naboer i Kroengen, som mener, den i sin tid blev
fremstillet af Esrum Savværk. Vi kan evt. høre Teknisk Skole i Hillerød eller
Værkstedsgården i Espergærde (tidligere Esbønderup), om de kan lave en info tavle til en
fornuftig pris. Vi vil også høre Leg & Landskab ApS, hvad de skal have for at lave en – den
skal selvfølgelig matche skulpturen og bord-bænkesættet.
10. Eventuelt
o Birte følger op på de nedkørte reflekspæle langs cykelstien op ad Tingbakken. Gribskov
Kommune blev tippet i vinters, og lovede at ordne problemet når vinteren var ovre. Det
må den siges at være nu.
o Birte spørger Brian om vi på en eller anden måde i Facebookgruppen kan opfordre til at
melde sig ind i Borgerforeningen – fx en tekst hen over profilbilledet….
11. Næste møde
Ved shelteret kombineret med oprydningen den 5. juni kl. 10-13.
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