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Genopfriskning

Har vi ikke lige brug for at blive mindet om, hvordan det var 
før corona?





Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent 

3. Beretning v. Susanna van Overeem

4. Regnskab og budget v. Erland Rasmussen

5. Indkomne forslag

6. Kontingent

7. Valg til bestyrelsen

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

11. Nyt fra Esrum-Tisvildevejen v. Gitte Christiansen



1. Valg af dirigent
2. Valg af referent



3. Beretning



2021 – endelig kom vi i gang igen

I maj kunne vi endelig se lyset og udlejningerne begyndte så 
småt at komme i gang.



Vi brugte 
nedlukningen til 

at istandsætte



Nye døre og 
vinduer

Tusind tak til holdet, der stilled op 
og hjalp med at sætte døre og 
vinduer i.

Brian Jensen
Lars Holegaard
Torben Boman
Vagn Boskov



På 
arbejdsdagen 

blev der malet 
facade

Og fikset tag, gårdsplads
m.m.



Vi fik også samlet 
record meget affald 

242 kg blev der samlet ind.

Dette års indsamling finder 
sted søndag den 27. marts





Græsarealet

Kommunen havde fået øje på 
grunden og havde sat den til salg i 
foråret 2021.

Vi blev af medlemmer gjort 
opmærksom på salget og fik det 
stoppet.

Et salg ville have medført et meget 
begrænset parkeringsareal.

Nu skal vi have gjort noget ved 
arealet.

Fx lavet et bælte med vilde blomster.

Ideer er velkomne.



December og frem til nu har vi arbejdet på at 
istandsætte lagerlokalet.

Nu er der også kommet reoler og fryser.



Vi arbejder videre
med prioriteringslisten

Ny urinaler på 
herretoilettet

Trappe til 
loftsrummet

Male resten af 
ydremurerne



“

”
Vi spare op

Til nyt tag

Mere om det under punktet regnskab



Hvordan går det?

UDLEJNING

14 udlejninger i 2021. (13 udlejninger i 2020)

MEDLEMMER

127 medlemmer. (131 medlemmer i 2020)



19 lokale virksomheder har
igen i år indgået
sponsoraftale med os og 
bakker op om 
forsamlingshuset

Tak for jer…..



Og her er de:

• Ole Brokær

• Duemose A/S

• Autocentralen

• OJ. VVS og oliefyrservice

• Skilte og Skrift

• Johan Graff Larsen

• Lonnies Møbelpolstring

• Kagerup Savværk

• Gribskov Inventarsnedkeri

• Tripar maskinsnedkeri ApS

• Entreprenørfirmaet Hvilebækgård

• Sydkystens El A/S

• Frisør Lotte Hofmann

• Industrilakering Per Vestergaard

• Kystens Tømrermester

• Guiden Annisse/Mårum

• Nordkystens sejl og rig

• Murermester Knud Petersen

• Det Grønne Hus



Fællesspisning
- næste gang

3. marts 2022



Krea-værksted

• Fra kl. 16.30 inden fællesspisningen er der 
krea-værksted.

• Alle er velkommen.

• Man kan godt komme til krea uden at være 
med til fællesspisningen.

• Det er gratis.

.



LARK i 
Mårum
26. marts 
2022



4. 
Regnskab
og budget









5. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen 

forslag.



6. Kontingent

Bestyrelsen foreslår
kontingent uændret

150 kroner pr. 
person



7. Valg til bestyrelse

Formand Susanna van Overeem - genopstiller

Bestyrelsesmedlem Anette Bisgaard – genopstiller ikke

Bestyrelsesmedlem Bo Tønder Andersen – genstiller

Bestyrelsesmedlem Birgitte Thomsen - genstiller



8. Valg af suppleanter

Suppleanter

• 1. Suppleant

• 2. Suppleant



9. Eventuelt
Husk, der kan ikke vedtages noget under dette 
punkt.



Tisvildevejen



Pilgrimsruten Tisvildevejen



Tag med på tur – og få skønne fortællinger 
om vores lokalområde



Find turene på:
Tisvildevejen.dk

Lige nu har vi følgende ture:

• Ørnetur i Gribskov

• Skovvandring med fortællinger, fra 
Kagerup Station

• Historievandring fra Esrum Kloster

• Fugle og bævertur fra Tipperuphus

• Vandring med middelalderens dyr 
og fabeldyr

• Sommerpilgrimsvandringen – 6 
dag med forkælelse



Overnatning

Der mangler 
overnatningsmuligheder i
Kagerup.

Har I et ledigt værelse og lyst til
ind imellem at tilbyde en seng
til vandrende gæster.

Kontakt Pia Niebuhr



Tak for 
god ro og 

orden

Vent….



Menu

Forret

Rimmet laks el. torsk m. 

rødbedetatar og rygeostcrem

Dessert

Tiramizu

Hovedret

Kalveculotte

Forårssalat

Spidskålsalat

Bagte rodfrugter

Rødvinssouce

Små ½ stegte kartofler 

m/krydderurter


