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Onsdag den 25. februar 2020 afholdte Mårum Kagerup Lokalråd ordinært borgermøde i Mårum 
Forsamlingshus. 
 
Tilstede var følgende lokalrådsmedlemmer 

 Asger Nielsen 
 Mads Høhne Kromann (næstformand) 
 Pernille Jellinggaard (kasserer) 
 Søren Chr. Bisgaard 

 
Fraværende 

 Line Thatt Jensen (formand)  
 Louise Hyldborg Lundstrøm  

 
Herudover deltog følgende borgere  

 Katrine Vestergaard (Mårum) 
 Susanna van Overeem (Kagerup) 
 Marie Nielsen (Ejlstrup) 
 Jana Clausen (Mårum) 
 Vagn Boeskov (Mårum) 
 Anette Bisgaard (Ejlstrup) 
 Jens Erik Larsen (Ejlstrup) 

 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Forelæggelse af regnskab 
4. Forslag til planer for kommende år 
5. Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne 
6. Valg af 2 suppleanter 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Behandling af indkomne forslag 
9. Evt. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Punkt 1. Valg af dirigent 
Anette Bisgaard blev valgt som dirigent og referent for borgermødet. Det ordinære borgermøde var 
rettidigt indkaldt med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i ”Guiden”.  
 
Punkt 2. Formandens beretning 
Lokalrådet har i det forgange år afholdt 2 møde.  Herudover er koordinering og information i forbindelse 
med arrangementer og emner foregået via email. 
 
I overskrifter kunne lokalrådets medlemmer i fællesskab berette om følgende aktiviteter i 2019. 
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Landsbystafetten På initiativ fra Gribskov kommune blev Landsbystafetten planlagt mellem 
Blistrup, Søborg og Mårum. Der blev afholdt et par møder vedrørende 
planlægning af Mårums del i arrangementet, men stafetten blev aflyst pga. 
manglende tilslutning. 
 

Landsbydagen Landsbydagen blev afholdt i september 2019 med Mårum Kirke og Mårum 
Forsamlingshus, som hovedarrangører. Lokalrådet bidrager til afholdelsen af 
arrangementet. 
 

Dialog møde Arrangeret af Gribskov Kommune i marts 2019, afholdt i Mårum 
Forsamlingshus. Godt fremmøde med mange input fra Borgerne. Mødet blev 
filmet og publiceret på GK hjemmeside.  
 

Lokalforeningsrådet Mårum lokalråd er medlem af lokalforeningsrådet og deltager løbende i 
møder med de øvrige lokalråd. 
 

Trafik sikring  Et af lokalrådets mærkesager, der har være diskuteret gennem flere år, er 
sikring af skolevejen ved Gribskov Skole, herudover føles udviklingen også 
vedrørende Tinghusvej og Kagerup Stationsvej. 
 

Punkt 3. Forelæggelse af regnskab 
Mårum Kagerup Lokalråds driftsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2019 blev forelagt af 
Kassereren.  Årets resultat (underskud) udgør DKK 1-194 og indestående på konto i Danske Bank pr. 31. 
december 2019 udgør DKK 7.181 
 
Lokalrådet har ikke modtaget støtte eller haft andre indtægter i 2019. 
 
Regnskabet for 2019 blev enstemmigt godkendt. 
 
Punkt 4. Forslag til planer for kommende år 
Lokalrådet fremlagde forslag til temaer og aktiviteter for 2020. Rådets hovedformål er, at varetage 
lokalsamfundet interesser, at fremme dets udvikling og søge om medindflydelse i anliggender, som 
vedrører lokalsamfundet.  
 
Lokalrådet indgår løbende i samarbejde med Mårum Kirke og Mårum Forsamlingshuse om de lokale 
aktiviteter i Mårum sogn.  
 
Planerne for det kommende år er følgende: 

 Kirkeklokkerne fra Mårum Kirke – Transmission af kirkeklokkerne fra Mårum i Kagerup. Som kultur 
samlende projekt.  
 

 TV Nordkysten – mål cykelsti fra Gribskovvej til rundkørsel. Teamet sikker skolevej.  
 

 Kurser og workshop om fællesskaber. Bestyrelsesarbejde, Samarbejde på tværs, Virkelyst og 
Natur, Turisme. 
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 Trafiksikkerhed i Landsbyerne – Løbende dialog med Gribskov Kommune om sikring af veje og 
etablering af stier. 
 

 Gribskov Kommune – Gribskov Kommune har en vision for udvikling af relationerne mellem kyst og 
baglandet. Lokalrådet følger dette udviklingsprojekt. 
 

 Landsbydagen – i samarbejde med Kirken og Forsamlingshuset. Der er forslag til at Lokalrådet i 
2020 bidrag med en bod, hvor der er mulighed for dialog om initiativer og aktiviteter i 
lokalområdet. 
 

 Initiativer omkring samkørsel og deling af ressourcer 
 

 Aktiviteter for børn. 
 

Punkt 5. Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægterne 
I henhold til vedtægterne består Lokalrådet af 7 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode.  
 
Line, Søren, Mads & Asger var på valg til 2020. Asger og Line ønskede ikke genvalg. Mads og Søren ønskede 
genopstilling og blev enstemmigt valgt for en 2-årig periode.  
 
Herudover blev Marie Nielsen og Katrine Vestergaard valgt ind i lokalrådet. 
 
Lokalrådet for 2020 konstituerer sig efter lokalrådsmødet. Og bestyrelse er således følende: 

 Søren Chr. Bisgaard (formand) 
 Mads Høhne Kroman 
 Pernille Jellinggaard (kasserer) 
 Katrine Vestergaard 
 Marie Nielsen 
 Louise Hyldborg Lundstrøm  

 
Punkt 6. Valg af 2 suppleanter 
På grund af manglende kandidater vælges der ingen suppleanter. 
 
Punkt 7. Valg af revisor og revisor suppleanter 
Som revisor vælges Anette Bisgaard. Der vælges ingen revisor suppleant. 
 
Punkt 8. Behandling af indkomne forslag 
Lokalrådet har foreslået ændring af vedtægterne for at sikre mere hensigtsmæssige beslutningsprocesser.  
 
Ændringen af vedtægterne kræver et ekstraordinært borgermøde, som afholdes den 22. april kl. 19 på 
Skovhusvej 14 i Mårum. 
 
Følgende er den ændret tekst til vedtægterne:  
 

§4. Sammensætning og valg måde 
 Lokalrådet består af 3-7 medlemmer.  
 I lige årstal vælges 2 til 4 medlemmer og i ulige årstal vælges 1 til 3 medlemmer. 
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 Afsnittet: ”ved første valg i lokalrådet i 1991…” udgår 
 

§5. Lokalrådets konstituering og virksomhed 
 Lokalrådets beslutninger kan træffes i møder eller ved beslutning via digitale medier blandt 

lokalrådets medlemmer. 
 

 Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 3 af medlemmerne har stemt. 
 
 Møder skal indkaldes, hvis 2 af rådets medlemmer udtrykker ønske om det og angiver en 

dagsorden. 
 
§7 Borgermødet 

 Indkaldelse til borgermødet sker med 3 ugers varsel ved annoncering på en hensigtsmæssig 
måde, som f.eks. Ugeposten, Guiden, lokalrådets hjemmeside og Facebook side, 
Forsamlingshusets hjemmeside etc. 
 

 Dirigenten for Borgermødet fører referat. Referatet og de trufne beslutninger skal senest 2 
uger efter borgermødets afholdelse bekendtgøres på Lokalrådets hjemmeside og evt. på 
Lokalrådets Facebook side 

 
Der var ikke indkommet yderligere forslag 
 
Punkt 8. Evt. 
Under punktet evt. blev følgende diskuteret: 
 

 Problemstillingen med øget tung trafik på Tinghusvej blev rejst. Der er øget trafik efter, at lastbiler 
ikke længere må køre igennem Kagerup. 
 

 
 
Mårum forsamlingshus 
25. februar 2020 
 
 
Anette Bisgaard 


