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Formandens beretning. 
 2019 

 

Bestyrelsen har i 2019 haft følgende sammensætning: Busser, Charlotte, Steve, Henrik og Jeanette 

som bestyrelsesmedlemmer, hvor Jeanette har været kasserer, samt suppleanterne Hugo, Jørgen 

og Judith. I juni måned trådte Hugo imidlertid ind i bestyrelsen, da Charlotte søgte om orlov. De 

fleste deltager for det meste i møderne og bidrager med hver deres forskellige ansvarsområder. 

Foreningen havde sidste år 72 betalende medlemmer og medlemstallet i 2020 er pt. på 69 

betalende medlemmer. 

Sidste år gav vi gratis medlemskab til 5 nye tilflyttere. I år har 4 indtil videre fået gratis 

medlemskab. Dette medlemskab går indtil den næste generalforsamling. Et nyt tiltag for at byde 

folk velkommen i byen. Vi har desværre også måttet sige farvel til 3 tidligere medlemmer, Sven 

Vulff, Torben Heron og Ingrid Olsen, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling. 

I år er alle planlagte arrangementer blevet afviklet. Første arrangement i marts var en teatertur til 

Odsherreds Teater, hvor 8 medlemmer deltog.  

I april måned havde vi arbejdsdag på Myretuen for at gøre klar til Valborgsaften og 

sommersæsonen. Vi har det såmænd hyggeligt og der er også altid nok at tage fat i, men vi kunne 

godt ønske os, at der var flere til at give en hånd med. Men tak til Ling og Niels for at møde op til 

disse dage. 

Traditionen tro blev der holdt Valborgsaften 30. april på Myretuen, hvor vejret var med os og en 

pæn stor tilslutning. Der blev fortalt om traditionen bag Valborgsaften, sunget og spillet, og folk 

”hang ud” ved bålet og hyggede sig. 

Et nyt tiltag er vores grillaftener på Myretuen, som løber hen over sommeren med en grillaften 

den sidste fredag i måneden. Det er Jørgen, der står for dem, og skulle man blive i tvivl om datoen, 

kan man altid se det ved at flaget er oppe. Tak til Jørgen for fine arrangementer, hvor man har fået 

snakket og hygget sig i mindre eller større grupper. 

I juni måned var der en botaniktur til Vesterlyng. Turens indhold gik ud på at få indblik i de 

forskellige orkideer og sjældne blomster på Vesterlyng. Charlotte havde lavet aftale med 

botanikeren Carsten Clausen, der guidede turen. Der deltog desværre ikke så mange. 

Sommerfesten i august var nær druknet i regn i år. Det regnede præcis indtil kl. 13.00, som 

vejrudsigten havde forudsagt, og det var svært at bevare optimismen hen over formiddagen. ”Bag 

den vildeste kage” og deltag i kagedysten var temaet. Det blev det vildeste kagebord, og der blev 

givet præmier for bedste smag og for bedste udtryk. Efter kagebordet blev der kastet med stiletter 

i alle farver og udgaver til stor morskab for dem, der deltog. Dagen sluttede af med kåring af 

sommerens sjoveste og mest festlige sommerhat. Og for at det ikke skal være løgn, afsluttede vi 
dagen med det med det fineste vejr, hvor folk grillede og hyggede sig til langt ud på aftenen. 
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I september måned var der Få det Fixet borgermøde i forsamlingshuset, hvor forslagene blev 

præsenteret, og vi skulle prioritere hvilke forslag, vi skulle arbejde videre med. 

Vi er 3 fra bestyrelsen, der er med i aktionsgruppen sammen med andre borgere fra byen. Vi er så 

langt nu, at de forskellige projekter er indsendt til godkendelse i kommunen, før de skal 

præsenteres for byens borgere, som skal godtage eller forkaste de forskellige forslag. Der skulle ha 

været borgermøde 6. april i Forsamlingshuset, som blev aflyst grundet corona. 

I oktober måned havde beboerforeningen i samarbejde med Forsamlingshuset indkaldt til et 

informationsmøde om Danmark Redder Liv, som går ud på at skabe tryghed i nærmiljøet ved at 

ganske almindelige borgere kan blive frivillige førstehjælpere ved hjertestop. 14 personer med 

postnummeret 4593 har nu været på førstehjælpskursus og de, der har tilmeldt sig, vil kunne 

tilkaldes via en app. 

I november måned havde vi igen et samarbejde med forsamlingshuset, hvor Hugo og Teddy som 

amatørfotografer fra fotoklubben i Kalundborg havde arrangeret fotoudstiling om ”Eskebjerg Før 

og Nu”. Det blev en bragende succes, hvor forsamlingshuset var vært med frokostbuffet, øl/vand 

og kaffe. Jens Weinreich fra lokalarkivet deltog også og havde også nok at se til denne dag med de 

mange spørgsmål fra de ca. 250 besøgende. Tusind tak for det store arbejde til Teddy, som var 

fotograf, Hugo, Jens Weinreich og bestyrelsen for forsamlingshuset.  

Julefesten, hvor der i år var juletræ af den skæve slags, forløb med hygge og god mad og en lille 

quiz, hvis primære formål var at ryste folk sammen. Tak til Niels og Anne for juletræet, som de 

fleste vist nok kunne se skønheden i, trods dets skæve look – og tak til Petur og Steve for dejlig 

julemad og julehygge. 

Januar bød på Grønlandsk aften med billedfortælling fra hundeslædetur i Diskobugten, som Mette 

og Busser havde været på.  Bagefter var der kaffemik med et udvalg af kager som et sønderjysk 

kaffebord. Pænt fremmøde med megen snak over kaffen. Om det så var kaffebordet eller 

Grønlandsbillederne, der trak, må stå i det uvisse. Tak til Teddy for lån af udstyr og teknisk support 

og tak igen til Petur og Steve for kaffemik. 

Årets sidste arrangement i februar var fællesspisningen på Valentines dag på Myrehøj, hvor 

menuen heller ikke denne gang var til at kimse af.  Det er ikke et af de arrangementer, der trækker 

flest. Mon det kan være et udtryk for, hvordan romantikken har det i Eskebjerg? Men nok til at 

Valentinemiddagen blev afholdt. 

Det første tiltag ud over at planlægge de månedlige arrangementer var opsætningen af bænken 

ved Brugsen overfor biblioteket. Den er betalt af midler fra Pulje Nord midlerne, hvor vi i 2019 har 

fået 12.500 kr. Vi håber, at vi kan få lagt fliser under bænken fra Få det fixet midlerne. Det er også 

midler fra Pulje Nord, der har betalt oprettelsen af mobilepay og udgifterne til fotoudstillingen og 

et nyt bord-bænkesæt til Myretuen. 

. 

I 2019 søgte vi om en hjertestarter til byen fra Trygfonden, men vi fik afslag. Det er så imidlertid 

lykkedes os at få den bevilget i år. Denne besked har vi stort set lige fået. 
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Græsslåningsgruppen, som består af Jørgen, Flemming, Kim og Preben, har haft deres tjans med at 

slå græs på Myretuen. Preben er på vej til grønnere stepper, da han har sat sit hus til salg og 

flytter. Men tak til jer for at varetage denne opgave. 

Busser har haft et samarbejde med forskellige aktører fra Istidsruten, der er en ny cykelrute i 

Vestsjælland. Den skulle ha åbnet i maj, men blev først åbnet i slutningen af juni grundet corona. 

Cykelruten kommer til at gå gennem Eskebjerg foranlediget at det samarbejde, der har været. Som 

by kan vi byde på en Brugs med bordbænkesæt, hvor man kan købe ind og slå sig ned. 

Overnatning på Myrehøj Bed and Breakfast. Et besøg på Bavnen med dens fantastiske udsigt samt 

en historisk beskrivelse af den, som skulle ligge på deres rutebeskrivelse. Desuden tilbyder 

Beboerforeningen, at Myretuen kan bruges som rasteplads, hvis man skulle have brug for det. 

Som det sidste skulle man kunne finde et link til vores hjemmeside, så man kan se bogen 

”Eskebjerg Før og Nu” og måske selv gå på en byvandring. 

Hugo er den, der er kontaktperson til kommunen i forhold til pleje af Bavnen. Kommunen er 

ansvarlig for en årlig pleje, der består i en årlig slåning af græs i september, og evt. fjernelse af ny 

opvækst af vedplanter, som er beskrevet i den plejeplan, der ligger på kommunens hjemmeside. 

Vores hensigt er, at Bavnen igen kan blive et varemærke og samlingspunkt for byen. Et sted, hvor 

man kunne få lyst til at gå ud på en aftentur og se solen gå ned eller med en kaffekurv, som man 

gjorde før i tiden, hvor der var ikke mindre end to lysthuse derude. Vi må se, hvor langt vi når i det 

kommunale system! Men det er et indsatsområde for det kommende år. 

Det sidste, vi har gang i, er at få etableret et muldtoilet på Myretuen, som Henrik og Busser har 

undersøgt mulighederne for. Et muldtoilet har et indbygget soldrevet udluftningssystem, så der 

overhovedet ikke er nogen luftgener. Formuldningen foregår dybt nede i et hul, og man flytter blot 

”det lille hus”, hvis hullet skulle blive fyldt op, hvilket går meget langsomt. Vi har i den 

mellemliggende tid fået tilladelse fra kommunen til at opføre det. 

Afslutningsvis vil jeg nævne, at vi arbejder på et evalueringsmøde vedr. de ny trafikale tiltag i byen. 

Der har i 2019 været en trafikmåling ved rundkørslen og på Højstedvej. Desuden har der været en 

bestilt færdselskontrol i december ved rundkørslen, hvor der blev taget 6 med for høj hastighed 

inden for 2 timer. 

Det var så alt fra beretningen 2019. Tak til bestyrelsen og suppleanter for at være med til at løfte 

de mange opgaver, der er i løbet af et år. 

Vores kasserer Jeanette har valgt at trække sig fra bestyrelsen uden for valg. Hun har afsluttet 

beboerforeningens regnskab for 2019. Efterfølgende har der vist sig nogle mangler og uklarheder 

og revisor har derfor haft kritiske anmærkninger. Ved revisors hjælp er det dog lykkedes at afslutte 

regnskabet på tilfredsstillende måde. Tusind tak for det Hanne 

På bestyrelsens vegne 

Anne ”Busser” Madsen 
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