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Mandag den 17. december 2012 

Spildevandsplan for 2012-16: Endelig vedtagelse 

Der var lagt op til, at kommunalbestyrelsen skulle vedtage spildevandsplanen for 2012-16, 

bortset fra det meget omdiskuterede spørgsmål om separatkloakering, som var udskilt til 

senere vedtagelse, idet man bl.a. afventer resultatet af en uvildig undersøgelse. Set fra min 

side giver det ikke mening at opdele planen på den måde, da tingene ikke kan skilles ad. Jeg 

spurgte bl.a. under mødet uden at få fyldestgørende svar, om de netop nedgravede rør på 

Engvej var omfattet af den plan, vi skulle vedtage. Efter min mening burde vi bruge tiden til, vi 

får den uvildige rapport til at overveje, hvordan den fremtidige samlede plan skal se ud frem 

for at haste en halv ufærdig plan igennem. Ud fra en samlet vurdering især det forhold, at jeg 

ikke i forløbet har forstået sagsgangen, valgte jeg at afstå. Planen blev vedtaget med 17 

stemmer for, en afståelse og en som stemte imod. Efterfølgende stillede Danmarks 

Naturfredningsforening og Sølauget spørgsmål, som den netop vedtagne plan ikke tog højde 

for, hvilket endnu engang tjente til at dokumentere planens ufærdige karakter. 

  

Godkendelse af Hørsholm Vands takster 2013 for tømningsordninger 

Sagen handler om den pris, som de borgere, der har samletanke, bundudskilningstanke og 

fedtudskillere skal betale for at få deres tanke tømt af Hørsholm Vand. I lyset af at disse priser 

var steget mange 100 % besluttede vi på mødet i Miljø- og Planlægningsudvalget den 20. juni 

2012 at bede Hørsholm Vands bestyrelse drøfte muligheden for at sende opgaven i udbud. 

Hørsholm Vand besluttede imidlertid at fastholde opgaven i selskabet og samtidig at reducere 

priserne med ca. 20%. 

Jeg fremhævede, at jeg ikke fandt det rimeligt at pålægge borgerne at betale en væsentlig 

overpris til et monopolforetagende og tilkendegav, at jeg fremadrettet vil arbejde for, at 

opgaven bliver sendt i udbud, da jeg finder borgerne har krav på valgfrihed også på dette 

område. 

  

Mandag den 26. november 2012 

Byggeri i den sydlige ende af Gågaden 

Med Venstres støtte blev det vedtaget sende grunden i den sydlige del af Gågaden i udbud og 

ligeledes åbne mulighed for, at Kammerhuset og det nordlige byggefelt indgår i udbuddet. 

Venstre har længe ment, at der var brug for en større forretning i den sydlige ende af Gågaden 

for at fastholde gaden som et strøg for detailhandel. Vi var ikke tilhængere af at gennemføre 

en større detailhandelsundersøgelse for at få dette belyst. Det besluttede et flertal imidlertid af 

gøre. Resultatet af undersøgelsen var klart: En anbefaling om at åbne mulighed for en større 

detailhandelsforretning i den sydlige ende af Gågaden. Vi støtter det fremlagte forslag om at. 

Hvis ikke vi investerer i udviklingen af bymidten, vil Hørsholms forretningsliv sakke agter ud 

  

Mandag den 8. oktober 2012 

Vedtagelse af Hørsholm Kommunes budget for 2013-16 

Venstre har endnu engang taget medansvar for kommunens økonomi gennem deltagelse i 

budgetforliget, som holdt skatten i ro, selvom vi har fået en ekstraregning på 17 mio. kr. fra 

den nye udligningsordning. Med dette budget har vi fuldendt genopretningen af Hørsholm 

økonomi oven på nogle vanskelige år. Venstre har sat en række fingeraftryk på budgettet bl.a. 

beslutningen om at øge tilskuddet til børns deltagelse i fritidsaktiviteter, fortsat fokus på at 

fremme sundhed og fysisk udfoldelse samt renoveringen af Gågaden. 

  

Budgetforliget kom på plads på den positive baggrund, at Hørsholm Kommune ved 

budgetforhandlingernes begyndelse havde 100 mio. kr. mere. i kassebeholdning end forventet. 

Venstre slog derfor til lyd for, at en del skulle bruges til at sænke skatten, bl.a. grundskylden 

og dermed have taget toppen af stigningen. Det var der beklageligvis ikke flertal for. I 

Venstres synes vi, at det skal være billigere at være borger i Hørsholm. Vi vil derfor fastholde 

borgmesteren på hans løfte om skattelettelser næste år. 
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Mandag den 18. juni 2012 

Vedtagelse af lokalplan om bevaringsværdige bygninger 

Fra Venstres side glæder vi os over at arbejdet med at få begrænset lokalplanen er lykkedes, 

og at vi dermed har fået en borgerlig liberal løsning, hvor borgernes ret til at råde over egen 

bolig respekteres. Vi er også tilfredse med at kravene til bebyggelsen på Gasværksvej er 

begrænset, hvilket giver ejerne mulighed for at gennemføre den tiltrængte renovering og 

dermed at bevare bebyggelsen. Venstre stod dog alene med ønsket om at tage yderligere 6 

ejendomme ud af planen. Fra Venstres side fremhævede vi generelt, at det er Fredningsloven 

som skal sikre, at virkeligt bevaringsværdige bygninger behandles ud fra offentlighedens 

interesse og med passende kompensation til ejerne. Barren for andre bevaringsværdige 

bygninger må derfor sættes højt. 

  

Forskønnelse og renovering af Gågaden 

Venstre støttede forslaget om at afsætte penge til udarbejdelse af et projekt til forskønnelse 

og renovering af Gågaden i lyset af henvendelsen fra Gågadeforeningen med ønske om dette. 

Vi fremhævede, at det for os var væsentligt, at renoveringen skete i tæt koordination med 

Gågadeforeningen, så vi undgik en gentagelse af forløbet fra tidligere, hvor Gågadeforeningen 

var imod kommunens projekt. Det var tiltrængt at få frisket gaden op. 

  

Spildevandsplan 2012-16 

Fra Venstres side hilste vi planen velkommen som har til formål at forebygge konsekvenserne 

af kommende skybrud gennem forskellige tiltag bl.a. kloakseparering i visse boligområder 

samt regnvandsbassiner mv. Planen var et udtryk for rettidig omhu og for at Hørsholms 

politikere var fremme i skoene på dette område. 

  

Mandag den 21. maj 2012 

Status og projektøkonomi for sti ved Lågegyde 

Venstre gjorde opmærksom på, at en del af fordyrelsen af projektet kunne tilskrives 

Fredensborgs kommunes ændringer af forløbet af den østlige del af stien, og at Fredensborg 

Kommune selv burde dække denne forøgelse af udgifterne. Man støttede ligeledes 

bestræbelserne på at få erstatning hos ledningsejerne for ekstraudgifter. Endvidere opfordrede 

vi til, at man informerede borgerne i området om tidsperspektiverne for færdiggørelse af stien. 

  

Kollektiv trafik – udbud af linje 388 og evt. ny bybus 

Fra Venstre side fremhævedes, at man lagde vægt på, at den kollektive trafik ikke blev 

forringet i en tid med fokus på, at man burde fremme borgernes anvendelse af den kollektive 

trafik. I det lys var man glad for, at man med beslutningen om en bybus vil få en bedre 

busdrift i Hørsholm. Samtidig får alle kommunens borgere adgang til flextrafik, hvilket også 

giver mulighed for at imødekomme Seniorrådets ønske om mulighed for at anvende bus bl.a. 

til Kirkegaarden. 

30. april 2012 

Sjælsmark Kaserne - tidsbegrænset landzonetilladelse til at indkvartere uledsagede 

mindreårige asylansøgere 

Der var tilslutning blandt et flertal i Kommunalbestyrelsen bestående af Konservative, Venstre, 

Dansk Folkeparti og Borgerlisten til, at den midlertidige tilladelse udelukkende blev givet med 

henblik på, at Dansk Røde Kors kunne få mulighed for at afvikle sin midlertidige anvendelse af 

Kasernen til indkvartering af mindreårige flygtninge, som nu har varet et par år. Det har aldrig 

været på tale at gøre tilladelsen permanent. Venstre ønsker, at kommunen skal være proaktiv 

i forhold til den fremtidige anvendelse af Kaserneområdet og ser derfor frem til den planlagte 
temadrøftelse i kommunalbestyrelsen om spørgsmålet. 
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Venstres vision om at tiltrække flere børnefamilier til Hørsholm 

På spørgsmål fra fremmødte borgere havde Venstre også lejlighed til at redegøre for sin vision 

om at tiltrække flere børnefamilier til Hørsholm, som for os vil være styrende i de kommende 

budgetforhandlinger. Det handler om at sikre gode forhold for børnefamilierne, bl.a. gode 

daginstitutioner, skoler i topklasse, attraktive fritidstilbud, sikre skoleveje samt sikre, at 

familiernes liv kan hænge sammen over en bred kam. Det stiller også krav om p-pladser ved 
stationerne, ejendomsskatter på et fornuftigt niveau, gode indkøbsmuligheder mv. 

26. marts 2012 

Lokalplan 147 vedrørende Kokkedal Nordvest 

Venstre støttede beboerne i Slotsbakkens ønske om en separat udkørsel til Lågegyde af 

hensyn til trafiksikkerheden på Slotsbakken. For at undgå forsinkelse med de øvrige elementer 

af lokalplanen, især forlægningen af Lågegyde, foreslog vi, at løsningen blev, at det planlagte 

boligområde blev taget ud af lokalplanen, herunder adgangsvejene til området. Da der blev 

stillet juridisk spørgsmålstegn ved, om denne løsning var lovlig, og da borgmesteren var rede 

til at give tilsagn om, at området ikke ville blive bebygget foreløbig, og når man på et 

tidspunkt skulle bebygge det ville genoverveje adgangsforholdene, valgte Venstre sammen 

med Socialdemokraterne at afstå for at markere, at vi ikke var i mod lokalplanen, men på den 

anden side heller ikke støttede alle elementer og ville have foretrukket en løsning, som på sigt 

var juridisk holdbar. Forslaget blev vedtaget med stemmer fra Konservative, SF, Radikale og 

RV, mens DF stemte imod. Venstre vil holde borgmesteren fast på tilsagnet om ikke at bygge 

på området og genoverveje adgangsforholdene, hvis der på et tidspunkt skal bygges på 

området.  

Lagkagehuset  

Venstre synes, at projektet er godt, og støttede det. Vi delte ikke frygten for, at Lagkagehuset 

vil videresælge forretningen til dagligvarebutik og så derfor ikke behov for en deklaration, som 

begrænser Lagkagehusets handlemuligheder. Det er Venstres opfattelse, at Lagkagehuset vil 

pynte på det grimme hjørne og sætte ny kulør på Hørsholm. Spillereglerne har ændret sig som 

følge af finanskrisen. Hvis vi skal have gang i udviklingen, må vi forholde os åbent til de 

muligheder, som viser sig. Forslaget blev vedtaget af et flertal bestående af Konservative, 

Venstre, dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, mens SF, RV og Borgerlisten stemte imod. 

  

  

27. februar 2012 

Sjælsmark Kaserne 

Kommunalbestyrelsen besluttede, som foreslået af Venstre og Konservative, en midlertidig 

forlængelse af tilladelsen til udlændingemyndighederne til at anvende Sjælsmark Kaserne til 

indkvartering af ca. 80 uledsagede flygtningebørn. Udlændingemyndighederne vil blive 

opfordret til at finde et andet egnet opholdssted, idet kommunen ikke vil forlænge den 

midlertidige høring udover 31. december 2012. Naboerne vil endvidere blive hørt om 

beslutningen, ligesom udlændingemyndighederne vil blive bedt om at sætte ind for at sikre ro 

og orden i området, indtil fraflytningen kan gennemføres. Endelig vil kommunen nu arbejde 

aktivt med at få afklaret Forsvarets og Miljøministeriets planer for anvendelsen af Sjælsmark 

Kaserne med henblik på en drøftelse af dette spørgsmål på et senere tidspunkt.  

  

30. januar 2012 

Revurdering af kvalitetsstandarden for ældre rengøring 

I lyset af Statsforvaltningens underkendelse af Hørsholm Kommunes standard for 

ældrerengøring, som i budgettet for 2011 nedsattes til en gang månedligt godkendte en 

næsten enig kommunalbestyrelse – efter dialog med Seniorrådet - at vende til tilbage til 

tidligere praksis med rengøring 24 gange årligt. Samtidig intensiveres indsatsen på at træne 

vores ældre til at bevare det eksisterende funktionsniveau længst muligt og om muligt måske 

endda blive bedre. Merudgiften forventes at kunne holdes inden for budgettet. Venstre er 

tilfredse med forslaget, som er identisk med vores udspil. 



Venstres Fingeraftryk 2010 - 2012 
 

4 
 

Louiselund – økonomi, tidsplan mv. 

Venstre har såvel i økonomiudvalget som i Kommunalbestyrelsen kritiseret den meget 

omfattende budgetoverskridelse på Louiselund, som vi ikke finder acceptabel. Selv om 

byggeriet holder sig inden for lånerammen, så bør det også holde sig inden for de 

budgetterede beløbsrammer. Overskridelsen på mere end 40 mio. kr. finder vi usædvanlig 

stor, hvilket kræver gode forklaringer, som vi endnu ikke har fået. Venstre fortsætter 

bestræbelserne på at komme til bunds i årsagerne til overskridelserne. Det væsentlige er at 

lære af dette.  

28. november 2011 

Behandling af rapport om fordele og ulemper ved kommunesammenlægning 

Kommunalbestyrelsen behandlede den uvildige rapport om fordele og ulemper ved 

kommunesammenlægning, som en enig kommunalbestyrelse havde besluttet skulle 

udarbejdes i 2009. Resultatet blev, at flertallet – uden gennemførelse af borgermøder eller 

lignende - ikke fandt grundlag for at gå videre med overvejelserne om 

kommunesammenlægning, men blot ville overveje, hvordan man kunne rette op på de 

identificerede mangler i den kommunale service. Venstre synes derimod, at man skal være 

proaktive og påvirke udviklingen i den retning, som er bedst for Hørsholm, mens vi fortsat har 

mulighed for det. Selv om rapporten om kommunesammenlægning viser, at Hørsholm inden 

for de store driftsområder, bl.a. børn og ældre området drives godt og effektivt, så viser 

rapporten også, at der er områder, hvor Hørsholm borgere ville få en bedre service og en 

større faglighed ved kommunesammenlægning. Det gælder bl.a. sundhed, beskæftigelse, 

miljø, turisme og erhvervsområdet og i særdeleshed det specialiserede socialområde, hvor 

Hørsholm allerede har haft udfordringer i årevis. Hørsholm er dermed mere sårbar over for 

ydre påvirkninger end de større kommuner er ligesom vi har mindre politisk gennemslagskaft. 

Venstres foreslog derfor, at man baseret på rapporten om kommunesammenlægning 

fortsætter refleksionsprocessen med henblik på at afholde en folkeafstemning om spørgsmålet. 

Venstres forslag blev stemt ned af 13 mod 6.  

31. oktober 2011 

Rungsted Havn – Bestyrelsens sammensætning 

Efter at have forsøgt at finde en kompromisløsning med borgmesteren forud for mødet stemte 

Venstre imod forslaget sammen med borgerlisten, da der afslutningsvis ikke var vilje til at 

finde en balanceret løsning. Vi stemte derfor imod forslaget, som vi fandt ufærdigt og 

ubalanceret. Eneste nye element i forslaget var, at erhvervslivet tildeles en plads i bestyrelsen, 

hvilket Venstre kan tilslutte sig. Dette ændrer dog ikke på, at Aktieselskabsløsningen ikke den 

bedste for erhvervslivet, da den ikke giver ubegrænset mulighed for udnyttelse af første 

etagerne, hvilket kun kan sikres i den selvejende institution. 

10. oktober 2011 

Hørsholm Kommunes budget for 2012-15 

Venstre har sammen med kommunalbestyrelsens øvrige partier deltaget i budgetaftalen for 

perioden 2012-2015. For Venstre har det været afgørende, at aftalen sikrer en fortsat 

ansvarlig økonomisk kurs i Hørsholm med et budget i balance og en styrkelse af 

kassebeholdningen. Budgettet ligger i god forlængelse af budgettet i 2010, som har 

genoprettet kommunens økonomi og igen sat økonomistyring i højsædet. Endelig lægger 

Venstre vægt på, at skattestoppet indgår i aftalen, da det sammen med budgetaftalen skaber 

tryghed om borgernes økonomi. I år har det gennem omprioriteringer været muligt at beslutte 

en række nye tiltag. Her har det været vigtigt for Venstre at støtte initiativer, der kan 

medvirke til, at Hørsholm kan blive en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier samt 

gøre det attraktivt for unge at forblive i byen. Vi vil særligt fremhæve følgende nye tiltag: At 

rulle visse budgetreduktioner på daginstitutionsområdet tilbage, At forbedre trafiksikkerheden, 

At etablere flere p-pladser ved stationerne, At opprioritere vedligeholdelsen af kommunens 

bygninger, At påbegynde en ombygning af Kulturhus Trommen, herunder biblioteket. At 

opprioritere den forebyggende indsats på sundhedsområdet.  
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Vi ville også gerne have rullet besparelsen på tilskuddet til børn og unges fritidsaktiviteter 

tilbage, hvilket der ikke var tilslutning til. Når det gælder serviceniveauet for rengøring hos de 

ældre, fandt vi også nedskæringen sidste år beklagelig. Nu afventer vi den evalueringsrapport, 

som er på vej og vil i det lys tage stilling til, om der er behov for ændringer. 

 

26. september 2011 

Rungsted Havn 

Kommunalbestyrelsen vedtog med et spinkelt flertal borgmesterens forslag til ny model for 

driften af Rungsted Havn. Selv om Venstre aktivt har deltaget i arbejdet med at finde et 

kompromis baseret på aktieselskabsmodellen, stemte vi sammen med Borgerlisten imod den 

fremlagte aktieselskabsløsning, da forslaget var ufærdigt og med mange uklarheder, bl.a. om 

Søsportsrådet, bådpladslejerforeningen og mindretalsaktionærerne. Vi finder ligeledes ikke 

modellen optimal for erhvervslivet på havnen, som vil være bedst tjent med den selvejende 

institution. Vi er forundrede over, at borgmesteren og hans støtter ikke vælger den bedste 

løsning frem for den næstbedste. Vi glæder os over, at kommunaliseringen er skrinlagt, og at 

borgmesteren nu arbejder for en borgerlig løsning.  

Fredning af et område i Vedbæk-Smidstrup 

Kommunalbestyrelsen godkendte et forslag om fredning af et stort område i Vedbæk-

Smidstrup vest for jernbanen. Vi valgte ikke at frede et areal beliggende øst for jernbanen ned 

mod Strandvejen, da det allerede er underlagt restriktioner, som medfører, at området ikke 

kan bebygges. 

Hørsholm Bymidte - detailhandelsanalyse 

Som led i sonderinger om udviklingen af den sydlige del af Gågaden havde administrationen 

foreslået, at der skulle udarbejdes en omfattende detailhandelsanalyse, der kunne belyse om 

der var plads til nye dagligvareforretninger. Venstre stemte imod, idet vi ønskede analysen 

begrænset til dagligvarehandlen og ikke så behov for en analyse af udvalgsvarehandlen, 

hvilket også fordyrer og forlænger analysen. 

29. august 2011 

Lokalplan 143 om bevaringsværdig bygninger 

Kommunalbestyrelsen besluttede at sende en revideret og stærkt begrænset version af det 

kontroversielle lokalplanforslag i høring. Mange boliger især de nyere og større 

sammenhængende bebyggelser indgår ikke længere i forslaget. Fra Venstres side gav vi 

udtryk for tilfredshed med, at forslaget nu er begrænset til de ejendomme, som er særligt 

bevaringsværdige. Dog finder vi fortsat restriktionerne for vidtgående, når det gælder 

boligerne på Gasværksvej. Ejerne af de ejendomme, som er omfattet af det reviderede forslag, 

vil fortsat have mulighed for at gøre indsigelse. Og i den proces vil Venstre være åben over for 

yderligere begrænsninger. Vi er glade for, at flertallet i kommunalbestyrelsen ikke ønsker at 

lægge så væsentlige begrænsninger i ejernes råden over deres ejendomme, som der 

oprindeligt var lagt op til. Der skal ikke herske tvivl om, at Venstre ønsker at værne om 

Hørsholms grønne og historiske præg, og det gælder også de bygninger og bebyggelser, som 

er vigtige for dette. Men vi vil ikke medvirke til, at Hørsholm kommune bliver et 

frilandsmuseum, hvor borgerne ikke har mulighed for at modernisere eller på anden måde 

disponere over deres ejendom.  

  

20. juni 2011 

Venstres forslag til Kommunalbestyrelsen om at undersøge interessen for at 

omdanne Hørsholm Sygehus til et innovativt sundhedscenter 

Behandlingen i kommunalbestyrelsen endte efter en længere meningsudveksling med, at det 

enstemmigt blev besluttet, at borgmesteren som led i den igangværende dialog med 

regionsrådsformanden om Hørsholm Sygehus skal opfordre regionsrådsformanden til at 

undersøge interessen blandt private investorer for at omdanne hele eller dele af sygehuset til 

et innovativt sundhedscenter. Venstre præciserede indledningsvis, at hensigten ikke var, at 

kommunen men regionen, som ejer af sygehuset, skulle undersøge interessen blandt private 

investorer. Men det var kommunens opgave at fremkomme med denne opfordring til 
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regionsrådsformanden. Hørsholm kommunalbestyrelse bør forholde sig proaktivt til den 

fremtidige anvendelse af sygehusområdet og ikke blot se passivt til og lade regionen afgøre 

det hele. Alligevel måtte vi igennem en lang meningsudveksling med konstitueringsparterne, 

som ikke ønskede, at kommunen skulle bruge ressourcer på sagen eller burde gøre noget her. 

Som nævnt endte sagen heldigvis positivt med at alle var enige om, at kommunen naturligvis 

måtte handle i borgernes interesse. Det var en god sommerafslutning.  

  

31. maj 2011 

Vedtagelse af årsregnskab for 2010 

Venstre godkendte årsregnskabet for 2010, som vi er tilfredse med, da blev betydeligt bedre 

end forventet, hvilket skyldes den tidlige og hårde opbremsning, som alle partier blev enige 

om at gennemføre på Aprilkonferencen sidste år. Vi lægger vægt på, at kommunen også 

fremover har fokus på en tæt økonomistyring og budgetopfølgning og undgår 

tillægsbevillinger. Der er endvidere brug for gradvist at øge kassebeholdningen, så kommunen 

får mere at stå imod med. Som et ansvarligt parti er det Venstres hensigt at deltage i en 

kommende budgetaftale.  

Debatoplæg om Fingerplan 2012 

Venstre tilsluttede sig bemærkningerne til debatoplægget, som bl.a. fremhæver Hørsholm 

ønske om, at letbanen til Lyngby forlænges til Hørsholm, da det vil styrke Hørsholms rolle som 

bycenter. Vi fremhævede endvidere behovet for at bruge stationsarealerne til parkering som 

følge af truslen fra S og SF om en betalingsring rundt om København. Der var ikke tilslutning 

til at nævne dette. Venstre vil desuagtet fortsætte arbejdet for, at få parkeringspladser ved 

stationerne for at lette borgernes hverdag.  

28. marts 2011 

Retningslinjer for badebroer og lokalplanforslag om bevaringsværdige bygninger 

Det var et godt kommunalbestyrelsesmøde som resulterede i borgerligt liberale løsninger vedr. 

badebroer og lokalplanforslag 132. Når det gælder badebroerne, var der tilslutning til at 

fortsætte med det tidligere Amts retningslinjer, som ikke indeholdt det kontroversielle forslag 

om offentlig adgang til badebroerne, som Venstre anser for en væsentlig indgriben i borgerne 

private ejendomsret. Ift lokalplanforslag 132 var der tilslutning til en væsentlig begrænsning af 

forslaget således at hovedparten af de store boligkomplekser udgår og antallet enkelt- og 

dobbeltboliger fastholdes på det hidtidige niveau, sådan som Venstre har arbejdet for hele 

vejen igennem. Den videre gang i sagen er, at Planlægnings- og Miljøudvalget inden 

sommerferien vil få forelagt et revideret forslag til lokalplan, som reflekterer disse ændringer. 

Vi glæder os over samarbejdet med Konservative om at bære disse resultater igennem, hvilket 

flertallet af borgerne kan være tilfredse med. Vi er overraskede over, at Borgerlisten også 

stemte for begge forslag til trods for, at Borgerlistens udvalgsformand har forsvaret begge 

forslag og senest under behandlingen i kommunalbestyrelsen. Vi opfordrede borgmesteren til 

at være mere ressourcebevidst og fremover sørge for, at forslagene skæres bedre til, så 

ressourcespild undgås.  

28. februar 2011 

Energirenovering af Hørsholm Idrætspark 

Selv om Venstre varmt støtter energirenovering i Hørsholm Idrætspark stemte vi sammen med 

Dansk Folkeparti imod at godkende en låneoptagelse til formålet på 35 mio. kr., idet flertallet 

ikke ønskede allerede nu at aftale, hvordan tilbagebetalingen skulle finansieres. Budgettet 

viser et årligt underskud på 1 mio. kr. om året, som skal finansieres gennem besparelser på 

andre områder. Fra Venstres side ønsker vi ikke at godkende nye udgifter uden samtidig aftale 

om finansieringen, da det kan risikere at gå udover andre højt prioriterede områder, hvor der 

allerede er skåret dybt bl.a. børne- og ældreområdet. Vi havde foreslået flere alternative 

løsningsforslag som blev afvist af flertallet  
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20.december 2010 

Pres på borgmesteren i sagen om Rungsted Havn fører til dialogmøder med 

interessenterne 

Som følge af pres fra Venstre og Borgerlisten som havde fremlagt fem private forslag om 

Rungsted Havn for at sikre en ordentlig behandling af forslaget om kommunalisering, herunder 

dialogmøder med interessenterne valgte borgmesteren at udsætte sit forslag i 2 måneder med 

henblik på at åbne mulighed for et dialogmøde med interessenterne den 12. januar 2011. 

Dette er et skridt i den rigtige retning, som vi fra Venstres side er glade for.   

  

Politisk betjening på det økonomiske område i perioden 2011-13  

Som led i de generelle besparelser lagde borgmesteren op til besparelser i den politiske 

betjening på det økonomiske område. Fra Venstres side prioriterer vi budgetdisciplin og 

likviditetsstyring meget højt for at undgå gentagelser af den store spareøvelse, som vi netop 

har været igennem. Derfor udtrykte vi også bekymring for, at forslaget vil medføre, at 

politikerne først for sent får kendskab til uheldige økonomiske udviklinger og vi gav derfor kun 

tilslutning til på forsøgsbasis at se om disse besparelser fungerede. Hvis ikke vil vi kræve 

tilbagevenden til månedlige økonomirapporter.  

  

Udbygning af Ådalsparken 

Venstre tilsluttede sig forslaget, som vil give flere almennyttige boliger i Hørsholm, hvilket der 

er stor efterspørgsel efter. Fra vores side var tilslutningen baseret på den klare forståelse, at 

kommunens støtte er betinget af, at projektet godkendes på et beboermøde i Ådalsparken.  

 

29. november 2010 

Rungsted Havn – forslag om berigtigelse af tinglysning af de oppumpede 

havnearealer 

Til trods for at Hørsholm borgmester selv havde stillet forslag om at berigtige tinglysningen af 

de arealer, som blev skabt på baggrund af pumpetilladelsen fra Trafikministeriet den 12. 

august 1971, idet disse arealer rettelig burde have været tinglyst, som tilhørende Rungsted 

Havn A/S, ønskede borgmesteren på dagens møde at udsætte sagen. Det må betegnes som 

politisk vægelsind. Forslaget om berigtigelsen indgik ligeledes i fondsløsningen, og fra Venstres 

side fandt vi det helt naturligt at gennemføre den nu, uanset om man skal kommunalisere 

havnen eller omdanne den til en fond. Vi ønsker, at det af beslutningen klart kom til 

at fremgår, at der var tale om en berigtigelse. Kun Venstre, Borgerlisten og Thorkild Gruelund 

stemte for og forslaget blev derfor nedstemt. Vi gjorde endvidere opmærksom på, at vi 

ønskede en grundig behandling af forslaget om kommunalisering af Rungsted Havn, herunder 

involvering af alle interessenter og afholdelse af borgermøde som i forbindelse med 

forberedelsen af fondsløsningen.  

  

25. oktober 2010 

Rungsted havn kastet ud i nyt stormvejr 

Trods mange års grundigt arbejde med forberedelse af fondsløsningen, som blev godkendt af 

kommunalbestyrelsen den 28. september 2009 valgte et snævert flertal i 

kommunalbestyrelsen bestående af Konservative (excl. Thorkild Gruelund), Radikale Venstre, 

Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF at udsætte iværksættelsen af fondsløsningen som 

følge af en samtidig principbeslutning om at hjemtage Rungsted Havn og undersøge de 

nærmere konsekvenser ved dette. Det sidste ord er ikke sagt i denne sag endnu, da de 

økonomiske, juridiske og administrative konsekvenser ved forslaget om hjemtagelse nu må 

undersøges grundigt. Ligesom det må undersøges, om Tilsynet vil give kommunen flere 

udsættelser med lovliggørelse af sit engagement i havnen. Vi beklager, at flertallet valgte at 

udsætte den allerede godkendte beslutning om fondsløsningen og dermed endnu engang at 
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kaste Rungsted Havn ud i nyt stormvejr. Vi vil arbejde for at få en hurtig og fornuftig afklaring 

snarest muligt i tæt dialog med alle interessenter.  

  

Venstre og Borgerlisten stemte imod begge forslag og afgav i den forbindelse protokollater om, 

at vi var blevet nægtet at få vores mere vidtgående forslag sat til afstemning.  
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9. oktober 2010 

Vedtagelse af Hørsholm Kommunes budget for 2010-14 

Efter en ophedet politisk debat godkendte en enig kommunalbestyrelse budgetaftalen for 

2010-14, som Venstre også deltog i. Vi fremhævede bl.a. at de økonomiske problemer bl.a. 

skyldes en mangelfuld økonomistyring, der har fået budgettet til at skride samt en for 

lemfældig anvendelse af tillægsbevillinger. Dette vil vi stramme op på. Venstre har under 

forhandlingerne søgt at begrænse virkningerne mest muligt for børn og ældre.  

Lad mig fremhæve følgende liberale fingeraftryk:  

·    Effektivisering og rationalisering før servicereduktioner herunder øget fokus på 

økonomistyring: Nedbringelse af sygefravær, ny slankere ledelsesstruktur.  

·     Søgt at friholde børn, unge og ældre mest muligt. Der er således ikke sket 

forringelser i det høje serviceniveau på undervisningsområdet og i den personlige pleje for 

de ældre. 

·     Opretholde det vigtige tilskud til børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter. Vi har 

forsøgt at begrænse reduktionen af tilskuddet, da vi lægger stor vægt på børn og unges 

mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og sikre klubberne et stabilt økonomisk grundlag 

for deres arbejde.  

·     Vedligeholdelse frem for nybyggeri. Der vil i den kommende periode være fokus på 

renovering frem for nybyggeri. 

·     Udsat anlæg som ikke er nødvendige.  

  

27. september 2010 

Undersøgelse af fordele og ulemper ved kommunesammenlægning 

I budgetforliget i 2009 blev det på forslag fra Venstre besluttet, at der skulle gennemføres en 

undersøgelse af fordele og ulemper ved kommunesammenlægning. Ved godkendelsen af 

kommissoriet var det kun Venstre, som gik helhjertet ind for undersøgelsen. De øvrige partier 

fandt enten undersøgelsen for dyr (600.000 kr.) i lyset af kommunens økonomi eller 

overflødig. Fra Venstres side anser vi det for rettidig omhu for bestyrelsesmedlemmer løbende 

at forholde sig til, om den virksomhed, de står i spidsen for, drives bedst muligt. For Hørsholm 

kommune handler det om at sikre borgerne de bedst mulige tilbud for den betalte skat. Da 

hovedparten af de øvrige partier bortset fra SF og DF var bundet af budgetaftalen, blev det 

heldigvis besluttet at gennemføre undersøgelsen.  

  

30. august 2010 

Offentlig høring om lokalplanforslag om bevaringsværdige bygninger 

Venstre tilsluttede sig, at forslaget blev sendt i høring, idet vi som eneste parti gjorde 

opmærksom på, at vi fandt lokalplanforslaget ret vidtgående, da det omfatter en lang række 

bygninger og bebyggelser, som ikke er ret gamle, f.eks. Slotsbakken, og hvor ejerne ikke har 

nogen som helst forventning om, at fredning eller andre restriktioner skulle være på vej. Når 

bygningerne og bebyggelserne er godkendt som bevaringsværdige, vil det lægge væsentlige 

begrænsninger i ejernes råden over deres ejendomme. Venstre vil i lyset af borgernes 

reaktioner tage endelig stilling til hvilke ejendomme, som skal pålægges den 

rådighedsindskrænkning, som bevaringsværdigheden medfører. 

  

Offentlig høring om lokalplanforslag vedr. taglejligheder i Ådalsparken  

Venstre tilsluttede sig, at lokalplanforslaget sendes i høring, og borgerne og beboerne i 

Ådalsparken dermed bliver hørt. Venstre vil i lyset af reaktionerne tage endelig stilling til 

forslaget, som vi umiddelbart har sympati for, da det vil tilføre kommunen et antal mindre 

boliger tæt på station og butikker, som mange borgere efterspørger. 

  

22. juni 2010 

Bevilling af midler til udskiftning af signalanlæg. 
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Venstre tager kommunens økonomiske situation meget alvorligt. Derfor stemte vi imod 

forslaget om udskiftning af signalanlæg i Miljø- og Planlægningsudvalget, da forslaget primært 

var begrundet i æstetiske hensyn. Vi er ikke med på at låne penge blot for at forbedre 

æstetikken. Ved behandlingen i Økonomiudvalget fik vi oplysning om, at udskiftningen af 

signalanlæggene også havde til formål at forbedre trafikafviklingen og ville spare strøm. Derfor 

tilsluttede vi os i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at de nødvendige udskiftninger 

kan gennemføres. Vi opfordrede endvidere til en restriktiv gennemførelse af beslutningen i 

lyset af kommunens økonomiske situation.  

  

31. maj 2010 

Øget trafiksikkerhed med lysregulering ved Højmosen/Kongevejen og sti langs 

Lågegyde 

Kommunalbestyrelsen traf to vigtige beslutninger som vil øge trafiksikkerheden for børnene i 

Hørsholm og skabe tryggere skoleveje, hvilket er en topprioritet for Venstre. For det første vil 

der blive opsat en lysregulering i krydset mellem Højmosen og Kongevejen, som vil forbedre 

trafiksikkerheden for de mange børn som dagligt må krydse Usserød Kongevej for at komme til 

Usserød Skole. Vi forventer, at dette vil løse nogle af problemerne men muligvis ikke alle, idet 

mange af børnene på Usserød Skole bor nordligere, hvilket vi har gjort opmærksom på under 

de politiske drøftelser om lysreguleringen. Hvis den kommende lysregulering ved Højmosen 

ikke viser sig tilstrækkelig til at løse problemerne for børnene på Usserød Skole, så er vi fra 

Venstres side rede til at overveje endnu en lysregulering nordligere på Kongevejen. For det 

andet blev det besluttet at etablere en gang- og cykelsti langs den befærdede Lågegyde, 

hvilket er en klar forbedring for de mange borgere, som bor i dette område 

  

26.april 2010 

Forslag om underjordisk spildevandsbassin på Bolbroengen 

Kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til prisen for tinglysning af ret til Hørsholm Vand til at 

få adgang til Bolbroengen for at undersøge mulighederne for at etablere et underjordisk 

spildevandsbassin, som der er brug for for at kunne leve op til gældende lovgivning og undgå 

overløb af spildevand i Øresund. Problemet var, at det meget sent afholdte dialogmøde med 

borgerne havde vist uklarhed om, hvorvidt det som følge af Naturbeskyttelseslovens § 3 

overhovedet er muligt at anlægge et sådant anlæg på Bolbroengen, som de fleste partier i 

valgkampen lovede ville blive fredet. Dertil kom uklarhed om placeringen på Engen. Venstre 

fandt, at disse spørgsmål måtte afklares, inden man godkendte forslaget om adgang for 

Hørsholm Vand til engen. Rigtig rækkefølge i sagsgangen er vigtig. Venstre blev nedstemt, idet 

alle øvrige partier kunne tilslutte sig at give Hørsholm Vand den ønskede adgang, uagtet det 

ikke er nødvendigt for at gennemføre de nævnte forundersøgelser. Borgmesteren lovede i 

kanten af mødet fremmødte borgere, at der vil blive afholdt et borgermøde om Engen. Denne 

sag handler i høj grad om politikernes troværdighed i forhold til afgivne valgløfter.  

  

22. marts 2010 

Forslag fra Venstre om oprettelse af effektiviseringsportal mv. på kommunens 

hjemmeside 

Der var tilslutning til videre behandling af Venstres forslag om oprettelse af en indgang på 

kommunens hjemmeside, hvor borgere og medarbejdere kan indsende forslag om 

afbureaukratisering, effektivisering og nytænkning, som kan forbedre kommunens 

administration og drift. Det er meget positivt, da vi som følge af kommunens økonomiske 

situation må tage alle midler i brug for at drive vores kommune så effektivt som muligt.  

  

Forslag fra Venstre om flere p-pladser ved stationerne 

Der var tilslutning til videre behandling af Venstres forslag om at rette henvendelse til DSB og 

BaneDanmark for at få etableret flere p-pladser bl.a. ved stationerne i Kokkedal og Rungsted, 

så vi kan imødekomme det stigende behov for parkering, som er en følge af, at flere borgere 

nu benytter Kystbanen.  
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22. februar 2010 

Forslag fra Venstre om genåbning af kommunens budget 

Venstre stemte imod at give tillægsbevillinger på 17 mio. kr. og pegede på behovet for at 

genåbne kommunens budget. En af vores mærkesager er ansvarlig og stram styring af 

kommunens økonomi inden for rammerne af et lokalt skattestop. Det betyder bl.a., at vi 

ønsker at overholde det budget, vi har vedtaget i efteråret 2009 og ikke vil give 

tillægsbevillinger. Tillægsbevillinger kan kun finansieres ét sted fra - kassebeholdningen. Og 

Hørsholm kommunes kassebeholdning bevæger sig med alt for hurtigt tempo mod nul. Vi 

foreslog, at kommunens budget for 2010-13 blev genåbnet sådan som mange andre 

kommuner allerede har gjort. Den økonomiske virkelighed og forudsætningerne siden 

budgetlægningen i efteråret har nemlig ændret sig markant. Det var der desværre ikke 

tilslutning til.  

  

Cykel- og trafiksikkerhedshandlingsplan 

Vi støttede forslagene, bl.a. om anlæg af den længe ventede cykelsti langs Lågegyde og 

fremhævede, at vi prioriterer området højt og ønsker flere forbedringer. Venstre har sikre 

skoleveje som vores første prioritet og konkrete forbedringer for øvrige cyklister som anden 

prioritet.  

  

25. januar 2010  

Mortenstrupgaard – høring om fredning  

Venstre har deltaget aktivt i fredningen af Usserød Aadal og deler ønsket om en fredning af 

Mortenstrupgaard. Vi mener imidlertid, at fredningen bør gennemføres i dialog med en 

fremtidig ejer for at få det bedste resultat. Vi gjorde opmærksom på, at vi savnede oplysninger 

om de økonomiske konsekvenser af flertallets forslag, som kan medføre, at kommunen ikke 

kan få solgt gården. Venstre blev nedstemt.   Masterplan for Kokkedal Vest og Nordvest – 

Lågegyde Den politiske drøftelse fokuserede på linjeføringen for Lågegyde, idet flertallet 

havde flyttet sig siden udvalgsbehandlingen. På Venstres foranledning var fremlagt oplysninger 

om ekstraomkostningerne ved den nu foretrukne linjeføring (D3), som Venstre også har en vis 

sympati for, da den er mere skånsom over for naboerne. Det fremgik, at løsningen mindst ville 

koste 4,75 mio. kr. ekstra, idet der ikke var taget højde for de økonomiske konsekvenser ved 

at fjerne væsentlige dele af såvel erhvervs- som parkeringsarealet. Venstre foreslog derfor, at 

sagen blev udsat, så de uafklarede spørgsmålet kunne blive ordentlig belyst. Flertallet ønskede 

ikke at udsætte sagen, som Venstre derfor stemte imod som følge af uklarhederne om de 

økonomiske konsekvenser.   

 


