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Dagsorden
1. Formanden byder velkommen (Peter)
2. Kommentarer til sidste referat
3. Borgerlab – kommunens digitale samarbejdsplatform. Drøftelse af 
rådets muligheder for at oprette sig i Borgerlab (Gitte)
4. Navngivning af 4 lokaler i Foreningshuset Rungstedvej (alle)
5. Godkendelse af mødedatoer i 2020

3. februar 2020 kl. 17.00-18.30
30. marts 2020 kl. 17.00-18.30
17. august 2020 kl. 17.00-18.30
26. oktober 2020 kl. 17.00-18.30

6. evt. 

Ad.1.: Peter bød velkommen

Ad.2.: Ingen kommentarer

Ad.3.: Gitte fortalte om Borgerlab og opfordrede til at rådets medlemmer 
opretter sig som borgere og også gerne som råd. 
Rådet er enige om, at Borgerlab er en god måde at synliggøre rådet på.  
Rådet er enige om at blive oprettet som råd i Borgerlab, og Peter poster et 
indlæg på siden om rådets forslag om et borgerhus. Gitte hjælper Peter 
med at oprette en profil til rådet. 

Oprettelse af personlig profil i Borgerlab kan ske via dette link: 
https://borgerlab.horsholm.dk/da-DK/sign-up 

Referat
Sted: Spiessalen I Kulturhus Trommen
Dato: 3. februar 2020, kl. 17-18.30

Deltagere: Flemming Eilsøe
Peter Brandi
Ib Fagerlund (stedfortræder for Jerry Ritz)
Pia Eschelsen
Kjeld Sivertsen (suppleant for Pia)
Nete Wang

Fraværende: Jørgen Eirfeldt
Jette 

Emne: Referat af møde nr. 35.

Dato: 03.02.2020
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Ad.4.: 
Gitte foreslog at anvende Borgerlab som redskab til at involvere borgerne i 
navngivningen af lokalerne i Foreningshuset. Rådet besluttede at lægge 
nogle temaer ud på Borgerlab, som borgerne så kan komme med 
navneforslag inden for. Derudover bliver der også mulighed for borgerne 
til selv at foreslå et tema med dertilhørende navneforslag. Alle forslag 
bliver derefter fremlagt for rådet, som træffer den endelige beslutning. 

Forslag til temaer:
Træer: Bøg, birk, eg, fyr, lærk
Håndværkerfag: smed, gørtler, kleinsmed, bødker, skibstømrer, sejlmager, 
rebslager, urmager, pottemager, guldsmed 
Filosoffer: sokrates, platon, Aristoteles, Hostrup, Løgstrup, Kierkegaard, 
Salmedigtere: Grundtvig, Kingo, Hans Tausen, Brorson, Ingemann
Gamle gårdnavne fra Hørsholm: Mortenstrupgård, Svendstrupgård
Skibsrelaterede ting/redskaber: dørk, mast, ror, mergelspir, 
Navne relateret til ’menighedshus’: sognerådsformand, sognefoged 

Rådet besluttede, at lokalerne skal navngives med 4 navne under et samlet 
tema.  

Ad.5.: alle datoer blev godkendt

Ad.6.:
Pia informerede om, at Sct. Georgs Gilderne har fået nye medlemmer på 
baggrund af kulturdagen.

Flemming orienterede om, at hans suppleant i rådet er afgået ved døden 
og skal slettes fra listen. Flemming forsøger at finde en ny suppleant.

Peter orienterede om, at hans suppleant er afgået ved døden, og der er 
udpeget en ny suppleant.

Henrik orienterede om, at leder af Kulturhus Trommen Peter Jønsson 
fremover overtager Gittes plads i rådet. 

Henrik orienterede om, at der er åbent fagudvalgsmøde til SFKUs møde 
den 19. februar. Alle borgere/foreninger kan få 10 min. til at fremlægge sin 
sag for udvalget. Næste gang med åbent møde er til september. 

Henrik orienterede om, at budgetprocessen 2021-2024 kører nu.


