
 

 

Venstre Hørsholms nytårshilsen:  

 

Venstre er garant for borgerlige, liberale løsninger 

 

Godt Nytår! Venstre konstaterer med glæde, at 2011 var et bedre år for Hørsholm efter den 

omfattende sparerunde i 2010. Med støtte fra Venstre er genopretningen af Hørsholms økonomi 

lykkedes, og der er i Kommunalbestyrelsen enighed om at fortsætte den ansvarlige kurs og det lokale 

skattestop, som skaber tryghed om familiernes økonomi.  

I 2011 har fokus været på at konsolidere økonomien og samtidig skaffe råderum til nye initiativer, bl.a. 

forbedring af forholdene i daginstitutionerne, og styrkelse af indsatsen over for udsatte børn og unge. 

Desværre var der ikke opbakning til at rulle besparelsen på tilskuddet til børn og unges 

fritidsaktiviteter tilbage. God økonomi i klubberne er afgørende for børn og unges muligheder for at 

deltage i fritidsaktiviteter.  

 

Vi beklager, at der ikke i kommunalbestyrelsen kunne opnås tilslutning til at gennemføre en folkelig 

debat om fordele og ulemper ved kommunesammenlægning baseret på den udarbejdede rapport. Men 

rapporten kan vise sig nyttig for kommunen, såfremt vi i den kommende tid bliver stillet over for nye 

udfordringer.  

 

Det skal være enkelt og attraktivt for erhvervslivet at etablere sig i Hørsholm. Det forudsætter, at vi 

aktivt støtter det lokale erhvervsliv. Hørsholm kommune har ikke gjort nok i 2011. Der er opstillet for 

mange krav. I 2012 skal der satses mere på at få gang i udviklingen af bymidten. Her kan den 

igangværende modernisering af Trommen spille en vigtig rolle. Hvis ikke vi investerer i udviklingen af 

bymidten, vil Hørsholms forretningsliv sakke agter ud. 

 

Flere borgere vælger nu at benytte kollektiv transport. Det kan bl.a. ses på stationerne, hvor der 

mangler p-pladser. Venstre har gennem flere år sat fokus på at løse p-problemerne ved stationerne for 

at lette borgernes hverdag. Dette ser nu ud til at bære frugt. Der er flere p-pladser på vej ved såvel 

Rungsted som Kokkedal stationer.  

 

Oversvømmelserne af Strandvejen i november mindede os om, at Hørsholm til stadighed er udsat for 

oversvømmelser fra såvel Øresund som de større vandløb, som skærer gennem Hørsholm. Heldigvis 

har kommunen som opfølgning på oversvømmelserne i august 2010 allerede gjort meget i samarbejde 

med nabokommunerne for at forebygge fremtidige oversvømmelser. Vi må fortsætte indsatsen og 

gøre, hvad vi kan for at sikre borgerne så trygge forhold som muligt.    

 

Venstre har i årets løb fortsat sin målrettede indsats for at sikre borgerlige løsninger: 

I havnesagen glæder Venstre sig over, at borgmesteren opgav ideen om en hjemtagelse til fordel for 

en borgerlig løsning, selv om aktieselskabsmodellen ikke er ligeså god for erhvervslivet, som den 

selvejende institution. Havnesagen er endnu ikke faldet helt på plads, og Venstre vil fortsat stræbe 

efter at finde en praktisk løsning på havnens forhold, som opfylder vores målsætninger.  

Det var godt, at administrationens forslag om offentlig adgang til private badebroer blev opgivet, og at 

det dermed blev slået fast, at man også i Hørsholm respekterer den private ejendomsret.  

Endelig arbejder vi fortsat på at sikre, at lokalplanen om bevaringsværdige bygninger får et fornuftigt 

omfang, så kun de reelt bevaringsværdige huse omfattes. Venstres udgangspunkt er, at borgeren skal 

have fuld råderet over sin ejendom.  

 

41 personer har i årets løb meldt sig ind i Venstre Hørsholm. Det siger vi tak for. Vi takker også for 

opbakning i forbindelse med vores aktiviteter, bl.a. strategimødet den 29. september og borgermødet 

på Rungsted Havn om kommunesammenlægning den 23. november.  

Godt nytår og på gensyn i Venstre i 2012. 


