
Der er ikke taget beslutning om salg af Ulvemosehuset! 

Af Anne Ehrenreich, Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse (V) 

Det er ikke korrekt, at der er taget beslutning om salg af Ulvemosehuset, 
selvom både Otto B. Christiansen og nu også borgmesteren siger det. Det er 

meget uheldigt, at de beslutninger, der er truffet, bliver ved med at blive 
udlagt på denne måde af fremtrædende medlemmer af kommunalbestyrelsen. 

Og endda flere gange efter hinanden, og efter at borgmesteren selv har 

dementeret denne sprogbrug. 

Salg af kommunens ejendomme skal ifølge Styrelsesloven godkendes af hele 

kommunalbestyrelsen. Borgmesteren har valgt kun at forelægge 
”hensigtserklæringen” om Fritidshuset og Ulvemosehuset for Økonomiudvalget. 

Denne procedure undrer jeg mig over. Men det er alene borgmesterens 
beslutning. 

Det er af samme grund også en omskrivning af sandheden, når borgmesteren 
bliver ved med at hævde, at beslutningen om at sælge Ulvemosehuset er 

bakket op at samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer. 

Hensigtserklæringen er alene godkendt af Økonomiudvalget på mødet den 28. 

september 2017 og kan ikke binde kommunalbestyrelsen i forhold til et salg - 
ej heller forpligte kommunen i forhold til eventuelle købere. Det kan undre, at 

hensigtserklæringen skulle hastes igennem Økonomiudvalget, inden 
budgetaftalen overhovedet formelt var godkendt af kommunalbestyrelsen den 

9. oktober 2017. Men mest væsentligt er det, at budgetaftalen ikke 

indeholder en beslutning om, at Ulvemosehuset skal sælges – og dermed 
heller ikke indeholder den politiske hjemmel, som hævdes at foreligge. I 

budgetaftalen tales kun om eventuelt salg. 

Faktum er altså, at der ikke af kommunalbestyrelsen er truffet beslutning om 

salg af Ulvemosehuset. Hverken i budgetaftalen eller i øvrigt. 

Det er heller ikke korrekt, når Borgmesteren udtaler, at Fritidshuset og 

Ulvemosehuset kun kan sælges samlet. Beslutningen om salg af Fritidshuset 
var allerede en del af sidste års budgetaftale. For så vidt angår 

Ulvemosehuset, blev det aftalt, at muligheden for samtidig at sælge 
Ulvemosehuset skulle undersøges. Hvis det forholdt sig sådan, at de to huse 

kun kunne sælges samlet, havde der ikke været noget at undersøge – og dette 
års budgetaftale ville også nødvendigvis have haft en anden ordlyd. 

 


