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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  

Mødedato:  22.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-04-2015 
Henrik Klitgaard orienterede om hans oplevelser fra møde med foreningerne om status på 

planerne vedrørende opgradering af Idrætsparken den 20. april 2015. 

  

Bina Hjort orienterede om: 

-      arbejdet omkring Trommens musical, der opføres i perioden den 30. april – 30. 

maj 2015. Truppen har været på turné til kommunens skoler og gymnasium 

samt NGG. 

-      status på arbejdet med Kulturdag 2015 den 5. september 2015. Udvalget 

drøftede i forlængelse heraf visioner på det kunstneriske niveau, inddragelse af 

foreningslivet med mere. 

  

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bad Administrationen om at udarbejde budgetønsker 

vedrørende: 

-      etablering af en permanent strømforsyning ved Ridebanen, som kan levere 

strøm nok til de store arrangementer, der afvikles på/ved Ridebanen som f.eks. 

Kulturdag, Sjælsø Rundt, Stafet for Livet. 

-      udvidelse af svømmehallens åbningstid med henblik på at kunne skabe mere 

plads til offentlig badning. 

-      nedsættelse af prisen på voksenbilletter i svømmehallen til niveauet for børne 

billetter. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   15/5889 
Journalnr.:   20.00.00P00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  22.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Orientering om retningslinjerne for UngePenge 

 
Baggrund 
Styregruppen for ungeområdet ønsker at orientere Sport-, Fritid- og Kulturudvalget om 

retningslinjerne for den nye pulje på 40.000 kr. til ungedrevne projekter ’UngePenge’. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager orienteringen om 

retningslinjer for UngePenge til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 
Børne- og Skoleudvalget har gennem Ungdomsskolens budget afsat 20.000 kr. årligt til 

ungedrevne projekter, og med budgetaftalen 2015-2018 har Kommunalbestyrelsen via 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget afsat 20.000 kr. årligt til ungedrevne projekter. I alt er der 

afsat 40.000 kr. årligt i 2015 og frem til ungedrevne projekter. 

  

Styregruppen for ungearbejdet i Hørsholm består af centerchefen for Kultur og Fritid, 

centerchefen for Dagtilbud og Skole, ungdomsskoleinspektøren samt en 

udviklingskonsulent fra Hørsholm Bibliotek.  

  

Jævnfør notatet, der ligger til grund for bevilling af midler til ungearbejdet i Hørsholm i 

budgetaftalen (se bilag), skal styregruppen for ungearbejdet i Hørsholm fastsætte 

retningslinjerne for hvordan puljen skal fordeles. Styregruppen har på møde den 26. marts 

godkendt de overordnede retningslinjer for UngePenge, Retningslinjerne (se bilag) 

beskriver blandt andet at: 

 målet med puljen er at hjælpe unge (13-25 år) til at prøve deres 

ideer af i virkeligheden 

 der kan maksimalt bevilliges 5.000 kr. fra puljen 

 projektet skal foregå i Hørsholm Kommune, men der er ikke krav 

om at støttemodtageren skal være bosat i kommunen 

 støtten bevilliges af et bevillingsudvalg bestående af op til 5 unge 

samt en medarbejder fra center for Dagtilbud og Skole og fra 

center for Kultur og Fritid 

 bevillingsudvalget sammensættes af en medarbejder fra center 

for Dagtilbud og Skole og fra center for Kultur og Fritid. De unge i 

bevillingsudvalget skal som udgangspunkt være bosat i Hørsholm 
Kommune 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 22-04-2015   Side 4 

 

 

Bilag 
-    Beskrivelse af driftsønske, budget 2015-2018 

-    Retningslinjer for UngePenge.docx 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-04-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen om retningslinjer for UngePenge til 

efterretning. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   15/6304 
Journalnr.:   18.00.00P05 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  22.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Linda Wittendorff Dubas 
 

Medlemsudvikling foreninger 2011-2015  

 
Baggrund 
På budgetdialogmødet for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget fremførte Idrætsrådet ønske om 

en oversigt over medlemsudviklingen set i lyset af skolereformen. Administrationen har 

derfor udarbejdet en oversigt over medlemsudviklingen i perioden 2012-2014.  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport, - Fritid- og Kulturudvalget tager orienteringen til 

efterretning.  

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bedes desuden beslutte, hvorvidt udvalget ønsker at 

modtage en årlig tilbagevendende orientering om medlemsudviklingen.   

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har udarbejdet en oversigt over medlemsudviklingen 2012-2014 (se bilag 

1) i de folkeoplysende idræts- og spejderforeninger i Hørsholm Kommune. 

  

Oversigten viser en række tendenser i medlemsudviklingen for lokale foreninger i Hørsholm 

i perioden 2012-2014, men administrationen vurderer, at det er for tidligt at konkludere 

den fulde effekt af skolereformen på medlemsudviklingen, da skolereformen først trådte i 

kraft i august 2014. Eventuelle effekter af skolereformen på medlemsudviklingen kan først 

endeligt ses, når vi kender medlemstallene for 2015.   

  

Administrationen gør opmærksom på nedenstående forudsætninger for oversigten over 

medlemsudviklingen.     

  

 Oversigten giver ikke et samlet billede af samtlige foreninger i 

Hørsholm, da oplysninger fra de kulturelle foreninger, frivillige 

sociale foreninger og partipolitiske foreninger ikke indgår i 

statistikken. Tallene til statistikken stammer fra foreningernes 

indberetninger af medlemsoplysninger til DGI og DIFs centrale 

foreningsregister og på indberetning af medlemsoplysninger i 

forbindelse med ansøgning om aktivitetstilskud i Hørsholm 
Kommune 
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 Oversigten skelner ikke mellem hvorvidt det enkelte medlem er 

bosat i eller udenfor Hørsholm kommune.  

  

 Et medlemskab tæller efter 3 måneders varighed. Hvis et medlem 

eksempelvis både betaler kontingent for indendørsfodbold og 
udendørsfodbold tæller medlemsskabet kun for et medlemskab.    

   

Administrationen vil gerne fremhæve medlemsudviklingen for en række foreninger, og 

såfremt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker det, vil administrationen undersøge de 

bagvedliggende årsager til udviklingen i de enkelte foreninger.  

  

Følgende foreninger har haft en relativ stor tilgang af medlemmer i perioden 2012-2014: 

 Hørsholm Gymnastik forening         + 61 %  

 Hørsholm Senioridræt                   + 17 % 
 Kokkedal Rideklub                        + 32 % 

  

Følgende foreninger har haft en relativ stor tilbagegang af medlemmer i perioden 2012-

2014: 

 Hørsholm Squash Klub                  - 36 % 

 Rungsted Ishockey Klub                - 26 % 

  

  

Medlemsudviklingen for perioden 2012-2014 for de nyeste foreninger i Hørsholm: 

 Hørsholm Floorball Klub                 + 25 % (fra 34 til 127 

medlemmer) 

 Hørsholm Karate Klub                   + 30 % (fra 102 til 178 

medlemmer) 

 Rungsted Sejlklub                        + 158 % (fra 59 til 152 
medlemmer) 

  

  

Sammenligner man medlemsudviklingen på landsplan 2013-2014 (bilag 2) med 

medlemsudviklingen for foreninger i Hørsholm Kommune 2013-2014 kan man blandt andet 

se at: 

  

 På landplan går badminton tilbage (-6 %), mens badminton har 

positiv medlemstilvækst i Hørsholm (+6 %) 

 På landplan har squash en lille medlemstilvækst (+3 %), mens 

squash i Hørsholm har en negativ medlemsudvikling (-9 %) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 22-04-2015   Side 7 

 

 På landsplan har softball en massiv tilbagegang (-54 %), mens 

softball i Hørsholm har en positiv medlemsudvikling (+9 %) 

 På landsplan går floorball frem (+11 %) og denne fremgang er 

endnu mere udtalt for floorball i Hørsholm (+25 %)   

  

Befolkningstallene for Hørsholm Kommune for 2012-2014 (bilag 3) viser en lille tilbagegang 

for aldersgruppen 0-12 år og ellers positiv befolkningsudvikling for de resterende 

aldersgrupper. Befolkningstallene kan dog ikke sammenlignes direkte med 

medlemsudviklingen i kommunens foreninger (bilag 1), da medlemsudviklingen ikke 

skelner mellem medlemmer bosat i og udenfor kommunen.  

 

Bilag 
-    Bilag 1: udvikling medlemmer.xlsx 

-    Bilag 2: medlemsudvikling 2013-2014 på landsplan 

-    Bilag 3: befolkningstal opdelt pr. medlemsgruppe 2012-2014 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-04-2015 
Sport-, - Fritid- og Kulturudvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget ønsker at 

modtage en årlig tilbagevendende orientering om medlemsudviklingen. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/700 
Journalnr.:   18.15.15G01 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  22.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Gitte Søby 
 

Rungsted Sejlklub søger om tilskud til depositum 

for bådpladser 

 
Baggrund 
Rungsted Sejlklub søger om tilskud til betaling af depositum for to bådpladser på Rungsted 

Havn. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter, hvorvidt udvalget 

ønsker at yde tilskud på op til 33.317 kr. til betaling af Rungsted Sejlklubs depositum for 

bådpladser. Såfremt udvalget ønsker at yde tilskud til Rungsted Sejlklub, anbefaler 

administrationen, at beløbet finansieres indenfor folkeoplysningsområdets samlede budget 

(politikområde 61). 

 

Sagsfremstilling 
Rungsted Sejlklub er en nyetableret forening fra 2013, og foreningen blev godkendt som 

folkeoplysende forening i Hørsholm den 25. juni 2014.  

  

Rungsted Sejlklub har for egne midler købt to skole-sejlbåde (Ynglinge) og klubben ønsker 

nu at tilbyde sejlbådsundervisning i Rungsted Havn for unge og voksne borgere i Hørsholm. 

Sejlklubben har på nuværende tidspunkt 150 aktive medlemmer og heraf 20 medlemmer i 

sejlskolen. Foreningen har siden efteråret 2014 lånt en bådplads, men på grund af de 

mange medlemmer er der kø for at komme til at sejle. Udover de sejladsmæssige 

aktiviteter holder foreningen en række sociale arrangementer som eksempelvis 

standerhejsning, introtur og julefrokost. Rungsted Sejlklub ønsker desuden på sigt at 

arrangere kapsejladser, men for øjeblikket har foreningen ikke de nødvendige faciliteter 

som klubhus og dommerbåd.  

  

Et medlemskab af Rungsted Sejlklub koster 200 kr. om året, og derudover koster et 

sejlskolemedlemsskab 1.000 kr. årligt.   

  

Havnemesteren på Rungsted Havn oplyser, at Hørsholm Kommune i 1973 har ydet tilskud 

til RKS (nu KDY) og Jon Litle Søgruppe til dækning af depositum for bådpladser. 

Administrationen kan ikke finde oplysninger i kommunens arkiver, som be- eller afkræfter 

denne oplysning.  
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Økonomi/personale 
Rungsted Sejlklub har modtaget tilbud på to havnepladser. Havnepladserne koster i alt 

33.317 kr. i depositum samt en årlig leje på 11.038 kr.  

Administrationen oplyser, at Rungsted Sejlklub har mulighed for at søge om lokaletilskud til 

at dække en del af den årlige leje. 

Såfremt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at yde tilskud til Rugsted Sejlklubs 

betaling af depositum for bådpladser, anbefaler administrationen, at beløbet finansieres 

indenfor folkeoplysningsområdets samlede budget (politikområde 61).  

 

Bilag 
-    ansøgning 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-04-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte Rungsted Sejlklub med op til 33.317 

kr. til betaling af depositum for bådpladser. Beløbet finansieres indenfor 

folkeoplysningsområdets samlede budget (politikområde 61). 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   15/6269 
Journalnr.:   20.00.00I00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  22.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Hørsholm Jazz-Kompagni søger tilskud til 

afholdelse af Jazz Festival 2015 

 
Baggrund 
Hørsholm Jazz-Kompagni søger tilskud på 15.000 kr. til den årlige Jazz Festival.  

 

Forslag 
Administrationen indstiller en stillingstagen til om Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker 

at støtte Hørsholm Jazz-Kompagni med 15.000 kr. fra Kultur- og Fritidspuljen. 

 

Sagsfremstilling 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har i mange år støttet Hørsholm Jazz-Kompagni til 

afholdelse af den årlige Jazzfestival. Beløbsstørrelse og arrangement har gennem tiden 

varieret, og de sidste år har Jazz-Kompagniet ansøgt om 25.000 kr., men modtaget 15.000 

kr. 

  

Således søger Jazz-Kompagniet i år om 15.000 kr. til afholdelse af jazzfestivallen. Midlerne 

skal hovedsageligt gå til at honorere de 8 orkestres ca. 35 musikere, tilkøb af annoncering 

samt administrationsomkostninger. 

  

Festivallen der er planlagt til at afholdes den 21.-23. august, starter fredag aften med 

Fyraftensjazz i et telt på Jagt- og Skovbrugsmuseet, hvor orkestreret ”The Spirit of New 

Orlenes” spiller med fri entre. 

  

Om lørdagen og søndagen spilles der formiddag og eftermiddag ved Rungsted Havn, i 

gågaden mod Ridebanen, ved Apotekertorvet, Midtpunktet, Kongevejscenteret og ved 

Rungsted Bytorv. 

  

Udover disse arrangementer vil der lørdag aften, i “Café Sneppen” blive afholdt et andet 

stort Jazz arrangement med, ifølge Jazz-Kompagniet, Danmarks allermest populære 

orkester “Kansas City Stompers”, der også spillede ved festivallen sidste år. 

  

Udgifterne til dette arrangement, afholdes af Cafe Sneppen og vedrører ikke Jazz-

kompagniets budget. 

 

Økonomi/personale 
Ledige midler i Kultur- og fritidspuljen: 69.100 kr. 
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Bilag 
-    Ansøgningpdf Notatformat.pdf 

 

 

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-04-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at støtte Hørsholm Jazz-Kompagni med 10.000 kr. 

fra Kultur- og Fritidspuljen. Fremover vil udvalget alene støtte ansøgningen såfremt, der 

foreligger et budget. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   15/6602 
Journalnr.:   04.08.00A00 
Sagsforløb:  SFKU - Åben sag  
Mødedato:  22.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Svend Erik Søegaard 
 

Hørsholm Ridehus søger om støtte til renovering af 

udestald  

 
Baggrund 
Hørsholm Kommune har fra bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus 

modtaget ansøgning om økonomisk støtte på 800.000 kr. til opførelse af en ny udestald, 

som erstatter den eksisterende udestald, som ikke lever op til kravene i Lov om hestehold 

af 2008.  

 

Forslag 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bedes vurdere om formålet skal nyde politisk støtte.  

Den konkrete vurdering af det bygningsmæssige, skal først foretages, når den politiske 

holdning til formålet er kendt. 

 

Sagsfremstilling 
Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus søger Hørsholm Kommune om 

støtte på 800.000 kr. til opførelse af en ny udestald, hvor institutionens nuværende 

udestald er placeret. 

Den nuværende udestald lever ikke op til lovkravene i Lov om hestehold af 2008, og den er 

tillige i en ikke tilfredsstillende forfatning. 

  

DSI Hørsholm Ridehus har ved tidligere lejlighed sammen med Hørsholm Rideklub 

redegjort for den økonomiske betydning, som udestaldens 6 bokse har for Rideklubbens 

drift. For at klubbens økonomi kan hænge sammen skal der være i alt 42 opstaldede heste 

i anlægget. 

  

Hørsholm Rideklubs leje er Den selvejende Institutions Hørsholm Ridehus’ eneste indtægt, 

så et er derfor af største vigtighed for begge parter, at der er 42 bokse til rådighed. 

  

For at lovliggøre udestalden kræves der dels et betongulv, dels tilstrækkelig loftshøjde i 

boksene. Loven om hestehold pointerer at disse krav skal være på plads pr. 1. januar 

2016.   

 

Bilag 
-    2015-04-10 Ansøgning om tilskud til bygning af ny udestald.pdf 
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Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 22-04-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede, at ansøgningen oversendes til politisk drøftelse 

i den samlede kommunalbestyrelse i forbindelse med den forestående budgetproces. 
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Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   14/22438 
Journalnr.:   18.00.00A00 
Sagsforløb:  SFKU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato:  22.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Peter Skjøt-Rasmussen 
 

Ansøgning om tilskud til genetablering af 

hestefolde på Sophienberg Jorderne 

 
Baggrund 
Et samarbejde mellem Kokkedal Rideklub og Copenhagen Polo Club har resulteret i et øget 

behov for foldareal til udendørsopstaldning af Rideklubbens og Copenhagen Polo Club´s 

heste. I denne forbindelse søger Kokkedal Rideklub om 130.500 kr. til genetablering af 

trådhegn og etablering af vandledning. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller en stillingstagen til, om Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker 

at støtte Kokkedal Rideklub med 130.500 kr. med midler indenfor folkeoplysningsområdet.  

 

Sagsfremstilling 
Kokkedal Rideklub har grundet nyt samarbejde med Copenhagen Polo Club behov for 

yderligere foldareal til sommeropstaldning. Der er umiddelbart behov for foldareal til 15 

stk. poloheste foruden Kokkedal Rideklubs heste.  

  

Kokkedal Rideklub har tidligere haft heste gående på de fredede Sophienberg Jorde, 

umiddelbart sydvest for Sophienberg Slot. Hegnet er med tiden forfaldet grundet 

økonomiske svære tider. I denne forbindelse skal det pointeres, at Kokkedal Rideklub i 

henhold til Leje- og forpagtningskontrakt med Hørsholm Kommune omkring Kokkedal 

Avlsgår med tilhørende folde, her i blandt Sophienberg Jorderne, er forpligtet til at 

vedligeholde folde og hegn.  

  

Jorderne ejes således af Hørsholm kommune. I leje- og forpagtningsaftalen står der at 

Kokkedal Rideklub ikke har ret til fremleje, udover opstaldning af heste. Traditionelt har der 

været tale om indendørsopstaldninger, men for at imødekomme eventuel usikkerhed 

omkring indendørs- og udendørsopstaldninger, har administrationen efter møde med 

Kokkedal Rideklub den 12. marts 2015, udarbejdet en allonge / tillæg til leje- og 

forpagtningsaftalen, der gør det muligt for Kokkedal Rideklub at fremleje 

sommeropstaldninger til udendørsheste. Denne vedlægges til udvalgets orientering. 

  

Det har, ifølge Kokkedal Rideklub, længe været et ønske, at der igen skulle gå heste på 

Sophienberg Jorderne. I forbindelse med ansøgningen fra Kokkedal Rideklub har 

administrationen undersøgt fredningen i forhold til det ansøgte, og det er administrationens 

vurdering at hesteafgræsning vil være i overensstemmelse med fredningshensigten, 
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hvorfor administrationen bifalder græsningsinitiativet. Administrationen stiller dog krav om, 

at offentlighedens adgang til nogle trampestier bibeholdes. Dette forhold har Kokkedal 

Rideklub medtaget i deres ansøgning om etablering af foldarealerne. Ydermere har 

administrationen pointeret, at fredningen umiddelbart ikke tillader opsætning af skur til 

vinterophold. Kokkedal Rideklub pointerer i deres ansøgning, at hestene ikke bliver udenfor 

under vinterlige forhold. Kokkedal Rideklub pointerer ligeledes i denne forbindelse, at 

Copenhagen Polo Club´s heste vil blive opstaldet udenfor Kokkedal Rideklubs regi i 

vinterperioden. Således vil et samarbejde med Copenhagen Polo Club ikke lægge særskilt 

beslag på indendørsopstaldninger i Kokkedal Avlsgård.    

  

Kokkedal Rideklub høster pt. wrap, fodermateriale, på Sophienberg Jorderne, men ved at 

udleje sommeropstaldninger til Copenhagen Polo Club forventer rideklubben at man vil 

have en netto-indtægt på 8.641 kr. / pr., når omkostninger til forbrug, tab af wrap-areal, 

vedligeholdelse af hegn, opsparing til nyt hegn osv. er fratrukket. Således pointerer 

Kokkedal Rideklub at et samarbejde med Copenhagen Polo Club vil være med til at dække 

vedligeholdelses- og driftsomkostninger i forbindelse med hegning og foldareal, og vil på 

sigt være med til at finansiere yderligere hegninger samt forbedre Kokkedal Rideklubs 

økonomi. Der henvises til økonomiafsnittet.  

  

Rideklubbens incitament for at tilbyde foldareal til Copenhagen Polo Club er, ifølge 

Rideklubben, et ønske om at skabe synergieffekt mellem Kokkedal Rideklub, Copenhagen 

Polo Club, Kokkedal Slot og Golfklubben. Ydermere pointerer Kokkedal Rideklub at 

Hørsholm Kommune således vil være med til at huse landets eneste nuværende poloklub. 

Copenhagen Polo Club har allerede en aftale om at spille på Kokkedal Slots græsplæne i 

forbindelse med deres aktiviteter. Kokkedal Rideklub pointerer, at Copenhagen Polo Club 

kun har eksisteret i 2 år og været bosat forskellige steder på Sjælland. Ved et genetablere 

foldene på Sophienberg Jorderne skaber man, ifølge Kokkedal Rideklub, en fast base for 

Copenhagen Polo Club´s heste, og de to klubber vil kunne benytte hinandens faciliteter og 

infrastruktur til gavn for polo- og ridesportens fremme.  

  

Copenhagen Polo Club beretter om at man pt har 4 ud af i alt 25 medlemmer bosat i 

Hørsholm, men at man forventer at medlemstallet stiger ved at man flytter til Hørsholm. 

Samtidigt pointerer Copenhagen Polo Club ligeledes at man mener at landets eneste 

polotilstedeværelse, vil være med til at markedsføre Hørsholm, booste ridemiljøet og det 

lokale forretningsliv.  

  

Kokkedal Rideklub søger om tilskud til etablering af to foldarealer, og har indhentet tilbud 

på hegning samt etablering af vand. Hegningen koster 52.000 kr. og etablering af 

vandledning koster 78.500 kr. – i alt 130.500 kr. 

  

Klubben pointerer i fremsendte ansøgning, at man ikke selv har de fornødne midler til 

genetablering af foldene, hvorfor man søger Sport-, Fritid og Kulturudvalget om tilskud. 

Administrationen pointerer i denne forbindelse at der ikke er tilstrækkelig med midler i 

Kultur- og Fritidspuljen, hvorfor det indstilles at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget eventuelt 

bevilliger tilskuddet fra folkeoplysningsområdet der således vil blive ekstraordinært 

belastet.  

 

Økonomi/personale 
Rideklubbens kalkule ved udendørsopstaldninger til Copenhagen Polo Club på Sophienberg 

Jorderne: 

Økonomi      
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Bilag 
-     Ansøgning om 

reetablering af 

Folde.pdf 

-    MASTER_ANNE 

HOLEGÅRD_Allonge 

til lejekontrakt - 

Kokkedal 

Rideklub.doc 

 

 

Beslutning 

Sport-, Fritid- 
og Kulturudvalget den 22-04-2015 
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget er positiv overfor ønsket om at genetablere hestehold på 

Sophienberg Jordene, idet det vil give en positiv naturpleje af området og berige oplevelsen 

af Hørsholm med heste i landskabet. Udvalget har imidlertid ikke frie midler til formålet, 

hvorfor sagen anbefales overfor Økonomiudvalget. 

  

  

Indtægter fra Sophienberg 

Jordene   78,000 DKK 

Vand pr halvår   -5,000 DKK 

Beskæring mv hegn pr år   -8,000 DKK 

Pleje af folde herunder 

omlægning/eftersåning pr. år -4,500 DKK 

Opsparing til øvrig genetablering af folde pr. 

år -15,000 DKK 

Uforudsete udgifter (reparation af hegn mv.) -7,500 DKK 

Tab på høst   -29,359 DKK 

        

Forventet indtægt pr år   8,641 DKK 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben Beskrivelse af driftsønske, budget 2015-2018 1949731 
2 Åben Retningslinjer for UngePenge.docx 1945733 
3 Åben Bilag 1: udvikling medlemmer.xlsx 1951394 
3 Åben Bilag 2: medlemsudvikling 2013-2014 på landsplan 1953520 
3 Åben Bilag 3: befolkningstal opdelt pr. medlemsgruppe 2012-2014 1953500 
4 Åben ansøgning 1949019 
5 Åben Ansøgningpdf Notatformat.pdf 1950242 
6 Åben 2015-04-10 Ansøgning om tilskud til bygning af ny udestald.pdf 1950821 
7 Åben Ansøgning om reetablering af Folde.pdf 1941226 

7 Åben 
MASTER_ANNE HOLEGÅRD_Allonge til lejekontrakt - Kokkedal 

Rideklub.doc 
1942657 
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Nadja Maria Hageskov (C) 
Formand 

______________________________________________  

Henrik Klitgaard (B) 
Næstformand 

______________________________________________  

Esben Dyekjær (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Jan H. Klit (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde 22-04-2015 


