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Budgetnotater bestilt af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget i budgetaftale 2020-
2023 
 
 
 
 
Bestillinger: 
 
Ketcherklubber:  Aftaleparterne er enige om, at administrationen og 
ketcherklubberne skal belyse ketcherklubbernes økonomiske situation, 
herunder muligheder og udfordringer. Arbejdet sker uden politisk deltagelse 
og forelægges i forbindelse med budgetforhandlingerne vedr. budget 2021–
2024.  
 
Hørsholm Ridehus:  Aftaleparterne er enige om, at der i samarbejde med den 
selvejende institution Hørsholm Rideklub, udarbejdes en analyse af 
mulighederne for at finde finansiering til nødvendig renovering af Ridehus og 
stalde med henblik på at kunne indgå i forbindelse med budget 2021-2024.   
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Bestilling: 
Ketsjerklubberne:  Aftaleparterne er enige om, at administrationen og 
ketsjerklubberne skal belyse ketsjerklubbernes økonomiske situation, 
herunder muligheder og udfordringer. Arbejdet sker uden politisk deltagelse 
og forelægges i forbindelse med budgetforhandlingerne vedr. budget 2021–
2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svar: 
Som start på arbejdet fremlagde administrationen et kommissorie der blev 
godkendt af Sport- Fritid- og Kulturudvalget den 22. januar 2020. I 
kommissoriet fremgik det, at administrationen i samarbejde med 
ketsjerklubberne skulle vurdere driften i fremtiden uden energitilskud, men 
med almindeligt lokaletilskud. 
 
Efter analysearbejdet og dialog med ketsjerklubberne udarbejdede 
administrationen et notat der skulle indgå i budgetprocessen i forbindelse med 
budgetaftale 2021-2024, vedlagt som Bilag 1: Ketsjerklubbernes økonomiske 
situation ved konvertering af energitilskud til lokaletilskud. Analysens 
konklusion blev fremlagt på møde ved Sport- fritid- og kulturudvalget den 24. 
juni 2020, der tog denne til efterretning. 
  
Den 25. marts 2021 fremsender Hørsholm Rungsted Tennisklub et 
advokatpåtegnet notat, hvor formanden beder om, at dette indgår i de 
politiske drøftelser, vedlagt som Bilag 2_ HRT Notat vedr. energi til 
tennishallerne, ved Advokat  Mikael Bernhoft 
 
Administrationen benytter en ekstern advokat til at vurderer HRT´s 
advokatpåtegnet notat. Dette responsum er vedlagt som Bilag 3_HORTON´s 
svar på henvendelse fra HRT´s advokat (bilag2) 
 
 
 

Dato: 09.06.2020 
 
 

Center for Kultur, IT, og 
Digitalisering 
 
 
Kontakt 
Henrik Duus Rosengren 
Centerchef 
hero@horsholm.dk 
Direkte tlf.  21145271 
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Bestilling: 
Hørsholm Ridehus: Aftaleparterne er enige om, at der i samarbejde med den selvejende institution 
Hørsholm Rideklub, udarbejdes en analyse af mulighederne for at finde finansiering til nødvendig 
renovering af Ridehus og stalde med henblik på at kunne indgå i forbindelse med budget 2021-2024. 

 

Svar: 
Administrationen har i samarbejde med repræsentanter fra Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus 
udarbejdet en analyse ud fra det i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte kommissorium fra november 
2019.  

Analysens hovedkonklusioner: 

Der er tre parter som er direkte eller indirekte er involveret i aktiviteterne i Hørsholm Ridehus. Parterne er 
tæt forbundne, og organisatoriske og eller økonomiske ændringer hos den ene part vil ofte have 
konsekvenser for de to andre parter.  

1. Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus (DSIHR) ejer Hørsholm Ridehus og stalde og har 
blandt andet til formål at bevare og vedligeholde bygningerne samt sikre, at der drives rideskole og 
sikres mulighed for opstaldning af privatejede heste. DSIHR lejer alle faciliteter ud til Hørsholm 
Rideklub.  

2. Hørsholm Rideklub (HR) lejer faciliteterne og driver rideskolen samt udlejer bokspladser. 
3. Hørsholm Kommune giver lokaletilskud til HRs udgifter til leje og drift af ridehuset. Kommunens 

udgifter til lokaletilskuddet er blandt andet afhængigt af klubbens faktiske udgifter til husleje.  
 

Med den nuværende organisering og økonomiske forhold har DSIHR økonomisk råderum til at varetage 
ordinært vedligehold i Ridehus og stalde, men der er ikke mulighed for at spare op til større 
vedligeholdelsesopgaver. Den samlede økonomi er dog baseret på et væsentligt tilskud fra Hørsholm 
kommune i form af lokaletilskud til HR, og administrationen vurderer, at der ikke er noget væsentligt 
økonomisk incitament for DSIHR og HR til at optimere på de nuværende forhold.  

Analysen belyser en række forslag som har til mål at forbedre økonomien for DSIHR og for HR, men 
størstedelen af forslagene viser kun en marginal positiv effekt på de økonomiske forhold. Det er dog 
væsentligt at pointere, at en del af analysens forslag til forhold, der kan reguleres på for at forbedre 
økonomien hos henholdsvis DSIHR og HR, bygger på udsagn fra de to parter, og administrationen har 
begrænsede muligheder for at efterprøve eller vurdere rigtigheden af disse udsagn.  

Administrationen anbefaler, at DSIHR gentænker de organisatoriske forhold herunder forholdet til HR. 
DSIHR bør vurdere, hvorvidt udlejning af ridehus og stalde til en privat aktør/forpagter med krav om 
rideskoledrift vil kunne sikre DSIHR en væsentligt bedre økonomi med økonomisk råderum til fremadrettet 
både at betale for det ordinære og det ekstraordinære bygningsvedligehold af ridehus og stalde.    

Følgende bilag er vedlagt: 
Bilag 1 – Den Selvejende Institutions Hørsholm Ridehus’ vedtægter 
Bilag 2 – Drift- og vedligeholdelsesplan for Hørsholm Ridehus og tilhørende staldbygninger 
Bilag 3 – Rapport med vurdering af hvorvidt den gule stald lever op til kravene i lov om hold af heste 
Bilag 4 -  Forundersøgelse af mulighederne for udbygning af Hørsholm Rideklub udarbejdet af Hørsholm 
kommune. 
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1. Indledning: 
I 1986 får ketsjerklubberne i Hørsholm mulighed for at opføre private haller vederlagsfrit på 
kommunal grund. Der er tale om Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT), Hørsholm Badmintonklub 
(HBK), og Hørsholm Squash Klub (HSK). I de følgende år udvikler de forskellige klubber sig økonomisk 
forskelligt, og Hørsholm Kommune har gennem de sidste 33 år støttet ketsjerklubberne ved at yde 
forskellige driftstilskud, ekstraordinære tilskud samt saneret HRT´s realkreditlån i deres egen private 
hal således, at de har kunnet fortsætte deres virksomhed. Dette er årsagen til at ketsjerklubbernes 
økonomi flere gange er blevet analyseret, og at der er blevet etableret særaftaler. I 2003 anmoder 
Kommunalbestyrelsen administrationen om sammen med ketsjerklubberne at udarbejder en plan 
for kommunal overtagelse af de privatejede haller. Dette arbejde endte med en aftale om 
ekstraordinære tilskud til driften, der løber frem til 2006, hvorefter kommunalbestyrelsen beslutter 
at de ekstraordinære tilskud erstattes af et energitilskud som betaler samtlige af klubbernes 
energiomkostninger.   
 
Som en del af den nye særaftale skulle klubberne ikke modtage lokaletilskud efter 
folkeoplysningsloven. Lokaletilskuddet beregnes blandt andet på baggrund af antallet af børn og 
unge under 25 år. Ordningen med at kommunen dækker ketsjerklubbernes energiomkostninger er 
mere gunstig overfor klubberne, end at klubberne modtager lokaletilskud grundet 
alderssammensætningen i klubberne. 
 
Ketsjerklubberne er de tre foreninger, som samlet modtager størst kommunal støtte, og har samlet 
gennemsnitlig modtaget 1,7 mio. kr. pr år i perioden 2015-2019. HRT der er og har været den 
største tilskudsmodtager modtager i 2020 ca. 30% af alt udbetalt tilskud til foreninger i Hørsholm 
Kommune.  Samlet set fylder HRT´s medlemmer ca. 12% af alle foreningsaktive i Hørsholm. Fælles 
for ketsjerklubberne gælder det at 27% af medlemmerne er under 25 år, hvilket har stor betydning i 
forhold lokaletilskud hvor satsen blandt andet påvirkes positivt af medlemmer under 25 år. Der er 
stor aldersmæssig spredning indenfor de tre klubber. 
 

2. Baggrund:  
I budgetaftale 2020-2023 blev aftaleparterne enige om, at administrationen og ketsjerklubberne 
skulle genbesøge ketsjerklubbernes økonomiske situation, herunder muligheder og udfordringer, set 
i lyset af at energitilskuddet konverteres til et lokaletilskud.  
 
Arbejdet skal ske uden politisk deltagelse og med mulighed for at ketsjerklubberne kan bidrage med 
deres perspektiver. Resultatet forelægges i forbindelse med budgetforhandlingerne vedr. budget 
2021-2024.  
 
Som start på arbejdet fremlagde administrationen et kommissorie, der blev godkendt af Sport- 
Fritid- og Kulturudvalget den 22. januar 2020. I kommissoriet fremgik det, at administrationen i 
samarbejde med ketsjerklubberne skulle vurdere driften i fremtiden uden energitilskud, men med 
almindeligt lokaletilskud.  
 

3. Afgrænsning: 
I forbindelse med godkendelse af kommissoriet ønskede Sports- Fritids- og Kulturudvalget, at 
administrationen ser på ketsjerklubbernes økonomiske situation for de sidste ca. 10 år. 
Administrationen har valgt at fokusere på de gældende særaftaler, som kommunen har indgået med 
ketsjerklubberne, og som gør, at ketsjerklubberne er anderledes stillet end andre folkeoplysende 
foreninger. Det skal bemærkes at en særaftale i denne forbindelse oftest er fremstillet i et 
dagsordenspunkt og efterfølgende vedtaget i kommunalbestyrelsen og som har betydet særlige 
privileger for ketsjerklubberne. Der fokuseres således ikke på alle udbetalte tilskud gennem tiden. 
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Det skal pointeres, at nærværende notat ikke er en juridisk kvalitativ analyse af samtlige aftaler 
mellem Hørsholm Kommune og ketsjerklubberne, og at dette notat ej heller beretter om de 
endelige og faktiske konsekvenser ved at energitilskuddet bortfalder. Dette dokument skitserer de 
overordnede træk i gældende særaftaler og deres historik, samt ketsjerklubbernes egen vurdering af 
en fremtid uden energitilskud men med lokaletilskud.   
 

4. Disposition: 
For at anskueliggøre konsekvenserne for ketsjerklubberne såvel som Hørsholm Kommune ved 
konvertering af energitilskud til lokaletilskud tages der udgangspunkt i nedenstående 3 trin: 
 
- Anskueliggørelse af kommunale særaftaler og støtte til ketsjerklubberne gennem tiden.  

 
- Sammenligning af hvad ketsjerklubberne er berettiget til jf. folkeoplysningsloven og hvad de 

modtager via særaftaler.  
 

- Ketsjerklubbernes vurdering af driften i fremtiden uden energitilskud, men med lokaletilskud. 
 

- Ketsjerklubbernes tanker og overvejelser om fremtiden, hvis klubbernes eksistens er eller bliver 
udfordret. 

   
Nedenstående er en overordnet gennemgang af de forskellige særaftaler, som støtter de respektive 
ketsjerklubber. 
 

5. Anskueliggørelse af kommunale særaftaler og støtte til 
ketsjerklubberne gennem tiden.  

Ketsjerklubberne har gennem de seneste år modtaget forskellige driftstilskud, hvor nogle har været 
engangstilskud og faste tilskud, samt andre særlige tilskudsordninger, som nu er ophørt. Herudover 
har kommunen støttet ved at yde rentefrie lån mod pant i ketsjerklubbernes ejendom såvel som 
gældssaneret HRT´s lån i egen hal.  
 
Herunder gennemgås de forskellige klubbers særaftaler. Der er tilføjet udbetalt værdi for at 
eksemplificere aftalernes økonomiske konsekvens for henholdsvis kommune og ketsjerklubber. 

 
5.1 Hørsholm Rungsted Tennis klub: 
- Gældsaneringsaftale, rentefrihed og pantsætning: 
Hørsholm Kommune indgik i 2009 en gældsaneringsaftale med HRT, hvor kommunen indfriede 
HRT´s lån på 13,5 mio. kr. Herudover betalte kommunen kurstab og rentebetaling i 8 måneder 
svarende til en værdi af 0,4 mio. kr.  
 
Efter udbetaling af lånet på 13,5 mio. kr. oprettede kommunen et rentefrit gældsbrev til HRT på 4,9 
mio. kr. Således påtog Hørsholm Kommune ca. 2/3 af HRT´s gæld. 
 
- Driftstilskudsaftale: 
Blev etableret sammen med gældsaneringsaftalen. Tilskud dækkede over perioden 2008-2018 med 
op til 790.000 kr. i driftstilskud til betaling for rengøring, klubledelse, teknisk service og 
servicemedarbejder. Der blev i perioden 2015-2018 udbetalt 0,6 mio. kr. pr. år i gennemsnit. HRT 
ønskede aftalen forlænget, hvorfor forlængelsen indgik som en del af budgetforhandlingerne ift 
budget 2019-2022. Aftalen blev ikke forlænget. 
 
- Renoverings- og vedligeholdelsesaftale: 
Blev etableret sammen med gældsaneringsaftalen. Der var tale om et kommunalt tilskud på op til 
1.1 mio. kr. årligt i perioden 2008-2018 samt et ekstraordinært tilskud på 1.6 mio. kr. til 
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energirenovering af hallen. Tilskuddet ophørte i 2014 grundet færdiggjort renoveringsarbejde. Der 
blev samlet udbetalt 3,6 mio. kr. i 2014 og 2015. 
 
- Gratis jordleje: 
HRT og Hørsholm Kommune har tinglyst en aftale gældende et jordstykke på 16.000 m2 beliggende 
ved Idrætsparken. Aftalen gælder i 99 år og løber frem til 2085. Jorden stilles af kommunen 
vedlagersfrit til rådighed for HRT.  
 
- Aftale om energitilskud: 
HRT har i gennemsnit modtaget 0,9 mio. kr. pr. år over de seneste tre år. 
 
 

5.2 Hørsholm Badminton Klub: 
- Rentefrie lån og pantsætning 
I 1992 opretter Hørsholm Kommune et afdrags- og rentefrit lån på 0,2 mio. kr. der stilles til rådighed 
for HBK. Dette suppleres med endnu et afdrags- og rentefrit lån i 1996 på 0,52 mio. kr. Ved begge 
lån tages der pant i ejendommen. Administrationen antager, at lånene benyttes til at nedbringe 
anden gæld i ejendommen. I 1998 yder Hørsholm Kommune endnu et lån der i 2006 omlægges til et 
rentefrit kommunelån på 3,6 mio. kr. Omlægningen er en konsekvens af økonomiske udfordringer i 
HBK, hvorfor det oprindelige lån forøges, forlænges og stilles rentefrit til rådighed for HBK, der 
sidenhen afdrager med 0,1 mio. kr. (mod tidligere 0,3 mio. kr.) om året. Ved omlægningen tinglyser 
Hørsholm Kommune pant i ejendommen. 
 
- Gratis jordleje med krav om overtagelse: 
HBK og Hørsholm Kommune har tinglyst en aftale gældende et jordstykke på 3500 m2 beliggende 
ved Idrætsparken. Aftalen gælder i 40 år og løber frem til 2027. Jorden stilles af kommunen 
vedlagersfrit til rådighed for HB. 
Forlænges lejemålet ikke er Hørsholm Kommune forpligtet til at overtage bygningen til 
opførelsesprisen. 
 
- Aftale om energitilskud: 
HBK har i gennemsnit modtaget 0,2 mio. kr. pr. år i energitilskud over de seneste tre år. 
 

5.3 Hørsholm Squash klub: 
- Rentefrie lån og pantsætning 
I 2007 oprettes der et rentefrit lån på 1,7 mio. kr. med løbende afdrag. Der tages pant i 
ejendommen. 
 
- Gratis jordleje med krav om overtagelse: 
HS og Hørsholm Kommune har tinglyst en aftale gældende et jordstykke på 2060 m2 beliggende ved 
Idrætsparken. Aftalen gælder i 40 år og løber frem til 2027. Jorden stilles af kommunen vedlagersfrit 
til rådighed for HSK.  
Forlænges lejemålet ikke er Hørsholm Kommune forpligtet til at overtage bygningen til 
opførelsesprisen hvilket HSK vurderer til ca. 3 mio. kr. 
 
- Aftale om energitilskud: 
HSK har i gennemsnit modtaget 0,06 mio. kr. pr. år i energitilskud over de seneste tre år. 
 
 

5.4 Delkonklusion: 
Generelt er det gældende, at Hørsholm Kommune har støttet ketsjerklubberne ved at yde rente- og 
afdragsfrie lån. Dette er årsagen til, at kommunen har pant i samtlige ketsjerklubbers haller. 
Kommunen har i alle tilfælde stillet jorden gratis til rådighed med krav om, at kommunen skal 
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overtage HBK´s og HKS´s bygninger, hvis lejemålet ikke forlænges af kommunen. Lånene er oftest en 
konsekvens af en historisk træg økonomi og likviditet blandt ketsjerklubberne, der ligeledes har 
resulteret i, at man har lavet nogle ekstraordinære særaftaler, som har muliggjort ketsjerklubbernes 
fortsatte virksomhed. 
 

6. Sammenligning af hvad ketsjerklubberne er berettiget til jf. 
folkeoplysningsloven og hvad de modtager via særaftaler.  

Konsekvenser for de enkelte foreninger ved konvertering fra energitilskud til lokaletilskud er 
estimeret ved nedenstående differencer: 
 

Klub Lokaletilskud Energitilskud Difference

HRT 539.000 kr.                945.000 kr.          406.000 kr.-      

Badminton 200.000 kr.                197.000 kr.          3.000 kr.           

Squash -  kr.                         69.000 kr.            69.000 kr.-          
 

6.1 Delkonklusion: 
Bortfalder energitilskuddet og indføres lokaletilskuddet, vil dette have forskellige konsekvenser for 
klubberne, ved at nogle påvirkes mere end andre. Størst økonomisk konsekvens vil det få for HRT og 
mindst for HBK. Selv om differencen relativt ikke er større end 69.000 kr. for HSK, vurderer HSK at 
det vil lukke foreningen, hvis der konverteres fra energitilskud til lokaletilskud. 
 

7. Ketsjerklubbernes vurdering af driften i fremtiden uden 
energitilskud, men med lokaletilskud. 

Administrationen har spurgt ketsjerklubberne om deres vurdering af fremtiden uden energitilskud, 
men med lokaletilskud. Nedenstående fremstilles klubbernes vurdering i forhold til den økonomiske 
konsekvens. 
 

7.1 Hørsholm Rungsted Tennisklub:   
Jævnfør ovenstående afsnit 6 mister HRT ca. 406.000 kr. ved at overgå fra energitilskud til 
lokaletilskud. I 2018 ophørte driftstilskuddet fra Hørsholm Kommune, og HRT forventer i deres 
budgettering vedvarende underskud ved en konvertering: 
 

År Resultat

2019-2020 320.435 kr.-         

2020-2021 729.150 kr.-         

2021-2022 736.153 kr.-           
 
Nettoeffekten er ifølge det fremsendte materiale at HRT´s egenkapital ved udgangen af budgetåret 
2021-2022 fremstår negativ med -770.000 kr. der på sigt ikke vil kunne sikre videre virksomhed.  
 

7.2 Hørsholm Badminton: 
Jævnfør ovenstående afsnit 6 mister HBK ca. 3 tusind kroner, ved konvertering til lokaletilskud, og 
konverteringen vil ifølge klubben ikke få nævneværdig konsekvens hvis budgetteret regnskab 
forventes som nedenstående: 

År Resultat

2020 197.487 kr.-        

2021 12.000 kr.          

2022 2.201 kr.             
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Nettoeffekten vil være størst og negativ i konverteringsåret ved at energitilskuddet er aconto 
forudrettet og lokaletilskud er bagudrettet. Dette kan dog håndteres ved at lave aconto 
lokaletilskud, ganske som det gøres ved f.eks. Hørsholm Rideklub. Fremadrettet vil budgettet 
balancere. 
 

7.3 Hørsholm Squash klub: 
Jævnfør ovenstående afsnit 6 mister HSK ca. 69.000 kr. ved konverteringen. HSK har ikke fremsendt 
budget for de kommende tre år, men på baggrund af regnskab de seneste tre år, hvor økonomien 
akkurat har balanceret, da vil der være et konstant underskud på ca. 69.000 kr./år fremadrettet jf. 
nedenstående: 
 

År Resultat

2020 69.000 kr.-          

2021 69.000 kr.-          

2022 69.000 kr.-           
 
Nettoeffekten vil betyde, at HSK vil køre med konstant og akkumulerende underskud, og dermed 
ikke kunne afdrage på sine lån eller drive hallen, der på sigt ikke vil kunne sikre videre virksomhed.  
 

7.4  Delkonklusion: 
HRT og HSK vil med konvertering af energitilskud til lokaletilskud opleve store økonomiske 
ændringer og underskud. HBK bliver ikke videre påvirket af konverteringen, men vil ikke dog 
overleve transformationsfasen   
ved at går fra et forudrettet til bagudrettet tilskud. Dette kan dog afhjælpes ved at lave en 
særordning hvor der udbetales aconto lokaletilskud. Administrationen vurderer at denne ordning 
kan være attraktiv fra alle ketsjerklubberne, som vil opleve likviditetsproblemer ved eventuel 
konvertering. 
 

8. Ketsjerklubbernes tanker og overvejelser om fremtiden, hvis 
klubbernes eksistens er eller bliver udfordret. 

Administrationen har spurgt ketsjerklubberne om deres tanker og overvejelser om fremtiden, hvis 
deres eksistens er eller bliver udfordret ved konvertering af energitilskud til lokaletilskud. 
Nedenstående gennemgår klubbernes kommentarer og muligheder i forhold til deres virke uden 
energitilskud:  
 

8.1 Hørsholm Rungsted Tennis klub: 
-Øget medlemsindbetaling – stigning af kontingenter: 
HRT beskriver det som en mulighed at øge medlemskontingenter med 30% således, at et senior 
kontingent vil stige fra 2250 kr. til 2925 kr. For en juniorspiller vil stigningen på 30% resultere i en 
forøgelse fra 1260 kr. til 1650 kr. HRT vurderer, at man med en forhøjelse af kontingentet, vil miste 
medlemmer hvilket vil forstærkes ved at der genereres færre træningsindtægter ved køb af 
baneleje, træningssessioner ect. Desuden frygter HRT at juniormedlemmer vil søge andre alternative 
tennisklubber eller helt stoppe grundet stor prisfølsomhed.  
 
Som sammenligning kan administrationen berette, at et fuldtidsmedlemskab i Lyngby Tennisklub 
koster 2150 kr. for seniorer og 1550 kr. for juniorer.  
 
-Reduktion af omkostninger til trænere: 
Ved at køre med et forventet underskud på driften på op til 736.153 kr. i 2021-2022 forventer HRT, 
at man må opsige 1½-2 trænere ud af de i dag fem fastansatte trænere. HRT pointerer, at man har 
et særligt designet træningskoncept, der kan rumme alle spillere og deres behov, og som gør, at HRT 
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udbyder et eftertragtet tilbud. Ved at reducere trænerstanden frygter HRT, at man bliver mindre 
attraktiv som sportstilbud, hvilket igen kan betyde færre medlemmer. 
 
-Manglende vedligeholdelse af haller / bygninger: 
Med et forventet underskud vurderer HRT, at det fortsat bliver svært at vedligeholde deres 
bygningsmasse, der for nuværende og med det eksisterende energitilskud som en del af regnskabet, 
behøver ca. 6,4 mio. kr. i forventet og akutte vedligeholdelsesarbejder. 

 
8.2 Hørsholm Badminton Klub:  
- Likviditetsudfordring: 
Ved at overgå til lokaletilskud vil dette i år ét have stor likviditetsmæssig betydning for HB ved at 
aconto energitilskud er forudrettet og lokaletilskuddet er bagudrettet. Ændring af tilskudsmetode vil 
betyde at HB vil mangle ca. 200.000 kr. ved konverteringen. HB har allerede søgt om mulighed for en 
kassekredit. 
 
-Omkostningsreduktioner: 
HBK mener ikke, at kontingentsatsen kan hæves yderligere, uden at det vil få en negativ effekt på 
antallet af klubbens medlemmer og dermed indtægtsgrundlaget, som er uafhængig af 
lejeomkostninger og som ikke modregnes i lokaletilskuddet. Desuden mener HBK, at en reduktion af 
træneromkostninger vil have en direkte negativ effekt på antallet af medlemmer, da kvaliteten for 
det enkelte ungdomsmedlem vil falde drastisk. 
Reduceres bygningsvedligeholdelse yderligere vil dette ifølge HBK betyde en hal i forfald, der kan 
medføre at klubben bliver fravalgt til fordel for andre sportsalternativer og derved et vigende 
medlemstal. Hvis økonomien og medlemstallene ikke kan opretholdes, vil det betyde at klubben ikke 
kan videreføre sine aktiviteter som badmintonklub, og det vil derfor i følge HBK være nødvendigt at 
lukke, hvorfor Hørsholm Kommune formentlig vil skulle overtage ejendommen og et tabt 
tilgodehavende på omkring 3,4 mio. kr. idet kommunen er eneste større kreditor i foreningen. Dette 
forhold kræver dog nærmere analyse. 
 
-Energitilskud som sikring mod udsving: 
HBK pointerer, at man i den nuværende løsning har en forsikring om, at klubbens 
energiomkostninger løbende bliver dækket ind. Ved at overgå til lokaletilskudsordningen, vil der 
være flere faktorer der indvirker på klubbens tilskud, og derfor vil der konstant være usikkerhed 
omkring virksomhedsdriften. Klubben har tidligere været hårdt ramt af den forlængede skoledag for 
ungdomsspillere. Det medførte, at klubbens medlemsprocent under 25 år faldt væsentligt, hvilket 
havde indflydelse på et fremtidigt lokaletilskud. 
 
-Sportslig fusion med HSK og kommunal overtagelse af squashhallen: 
Efter dialog mellem HBK og HSK, er det blevet klarlagt at hvis energitilskuddet bliver konverteret til 
lokaletilskud, da vil der ikke være økonomisk grundlag for at videreføre HSK som forening. Samtlige 
af HSK’s medlemmer er over 25 år, og derfor er der ikke grundlag til at søge lokaletilskud. 
Foreningens medlemmer vil derfor frigøres og lokalerne vil formentligt overgå til Hørsholm 
Kommune. Dette forhold kræver dog nærmere juridisk analyse.  
 
HBK og HSK har taget de indledende drøftelser i forhold til, at HBK overtager HSK´s medlemmer, 
hvor man får mulighed for at dyrke begge sportsgrene. HBK og HSK’s forslag er, at medlemmerne fra 
HSK bliver overført til HBK, samtidig bliver omkostninger til rengøring, it-administration af 
bookingsystem og betaling af forbrugsomkostninger lagt i HBK. Alle øvrige driftsomkostninger til drift 
og vedligehold af squash hallen skal overgå til Hørsholm Kommune. HBK ser det ikke som en 
mulighed at overtage squash hallen, men udelukkende den sportslige drift af klubben.  
 
Økonomien i dette forslag vil ifølge klubberne være at HBK overtager 50-60% (der forventes et 
frafald af medlemmer) af de nuværende medlemmer i HSK, svarende til en årlig kontingentindtægt 
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på ca. 125.000 kr. Dette modsvarer nogenlunde tabet i energitilskud, omkostninger til rengøring og 
drift af bookingsystem i HSK. Disse omkostninger vil blive en del af grundlaget for ansøgning om 
lokaletilskud, men da medlemmerne i HSK som udgangspunkt ikke er tilskudsberettet jf. 
ovenstående, vil tilskudsprocenten, ifølge HBK, for den samlede nye klub falde. Dog udviser 
badminton et forventet budget i balance ved den nye konstruktion.  
  
Ovenstående kan dog kun lade sig gøre hvis Hørsholm Kommune overtager og driver squash hallen 
på lige fod med andre kommunale haller. Hvad dette måtte koste kræver yderligere analyse. 
 

8.3 Hørsholm Squash klub: 
-Snarlig lukning: 
Alle indtægter i squashklubben går udelukkende til drift af bygningen. Der er ikke midler til at 
udbyde almindeligt forventet foreningsarbejde, træningsmuligheder og klubliv. Medlemstallet har 
de seneste år været for nedadgående, og ophører energitilskuddet, i en økonomi hvor alle 
medlemsindtægter går til bygningsdrift, da kræver det, at HS får yderligere 40 medlemmer, hvilket 
klubben ikke finder realistisk. Bortfalder energitilskuddet vil bestyrelsen derfor indstille til en 
generalforsamling, at klubben lukkes. 
 
-Midlertidig fortsættelse: 
På baggrund af forventet underskud i 2020, har klubben for nuværende en forventning om at 
anmode om afdragsfrihed på de kommunale lån, da det er den eneste omkostning som kan 
reduceres. Herved frigøres, ifølge HS, ca. 60.000 kr. som i grove træk erstatter det tabte 
energitilskud, men som dog ikke udvikler klubben og tiltrækker nye medlemmer / indtægter. 
Anmodning om afdragsfrihed skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. 
 
-Alternativ brug af hallen: 
Udlejes hallen til tredje part som konsekvens af bortfald af energitilskud, og for at skabe indtægter, 
da vil indtægterne blive modregnet i lokaletilskuddet, hvorfor det ikke er en mulig løsning. HSK 
pointerer at hallens beskaffenhed med 3 store rum ikke egner sig til mange andre sportsgrene, og da 
den samtidig ikke er isoleret, egner den sig ikke til stillesiddende aktiviteter. Skulle kommunen ønske 
at benytte den ledige kapacitet som ofte findes mellem kl. 8 og 17 på hverdage, da mener klubben, 
at det vil resultere i en meromkostning på mindst 70.000 kr. til rengøring og slitage. Hertil kommer 
yderligere krav om koordinering samt planlægning som belaster de frivillige medlemmer. Endeligt vil 
ordningen forringe medlemmernes ønske om fleksibilitet ift spilletid som igen kan betyde 
medlemstab.  
 
-Kommunal overtagelse af hallen og samarbejde med Birkerød Squash klub: 
HSK foreslår, at kommunen overtager hallen og alle driftsforpligtigelser. Dette vil ifølge HSK forbedre 
konkurrencevilkårene og åbne op for, at HKS kan bedrive almindelige foreningsaktiviteter. Således 
ønsker klubben, at indgå et samarbejde med Birkerød Squash Klub i form af en overbygning og give 
kommunens borgere et attraktivt sportstilbud i en klub med både elite og bredde. Det skal i den 
forbindelse nævnes, at Birkerød Squash Klub er danmarksmestre for hold og har en række tilbud og 
muligheder som gennem et samarbejde eller en fusion vil kunne tilbydes alle medlemmer herunder 
også spillere i Hørsholm. En ny samlet klub vil således råde over 7 squashbaner, hvilket åbner for 
mulighed for afvikling af større turneringer og mesterskaber. Klubberne ligger kun 15 min. kørsel fra 
hinanden og vil ifølge HSK tilbyde alle medlemmer i Birkerød og Hørsholm større fleksibilitet og flere 
muligheder. Det er da også klubbernes opfattelse, at en sådan ordning vil tiltrække nye unge 
squashspillere til banerne i Hørsholm. 
 
HSK er klar over, at sidstnævnte ikke fjerner omkostninger fra kommunen, men derimod øger dem. 
HSK pointerer dog at der i denne løsning ligger en gevinst i at bringe endnu en elitesportsgren til 
Hørsholm Kommune. 
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8.4  Delkonklusion: 
HRT anviser ingen nye udviklingsinitiativer i forhold til muligheder og udfordringer ved eventuelt 
bortfald af energitilskud. Der fokuseres på at nedjustere aktiviteter og omkostninger som ifølge HRT 
dog kan medføre yderligere indtægtstab. Endeligt pointerer HRT at man med nedsat tilskud i endnu 
højere grad for svært ved at vedligeholde bygningerne.  
 
HBK anviser et nyt værdiskabende tiltag ved at forslå at fusionere med HSK, der konsoliderer 
klubbernes økonomi, men under forudsætning at Hørsholm Kommune overtager driften af 
squashhallen. HBK anser det ikke som en mulighed at sætte kontingenter op eller skære i 
trænerstanden, da dette vil få store negative konsekvenser for klubben i forhold til fald i 
medlemmer. Ej heller ser man det som en mulighed at nedjustere på vedligeholdelse af hallen. HBK 
er meget følsomme overfor likviditetsforløbet ved at gå fra et forudrettet energitilskud til et 
bagrudrettet lokaletilskud. Dette kan dog håndteres ved at lave aconto lokaletilskud. 
 
HSK lukker i dens nuværende form hvis energitilskuddet bortfalder, og ser det ikke som en reel 
mulighed at udleje hallen til andre formål. Alternativt foreslår foreningen, at kommunen overtager 
hallen, og at klubben fusionerer med Birkerød Squash Klub.    
 

9. Konklusion vedr. ketsjerklubbernes økonomiske situation ved 
bortfald af energitilskud 

Hørsholm Kommune har støttet ketsjerklubberne ved at yde rente- og afdragsfrie lån gennem en 
længere årrække. Dette er årsagen til at kommunen har pant i samtlige ketsjerklubbers haller. 
Herudover har Hørsholm Kommune gældssaneret (overtaget) 2/3 af lånene i HRT´private tennishal. 
Kommunen har i alle tilfælde stillet jorden gratis til rådighed. Ophører ketsjerklubbernes 
virksomhed, er kommenen en væsentlig kreditor i bygningsmassen samt jordejer, og der vil opstå et 
mellemværende, hvis økonomiske og juridiske konsekvens endnu er uafklaret og som kræver videre 
juridisk og økonomisk analyse. 
 
Bortfalder energitilskuddet og indføres lokaletilskuddet, vil dette ifølge klubberne selv, have blandet 
konsekvenser i forhold til driftsøkonomien. HRT og HSK vil hurtigt genere underskud som på sigt vil 
lukke klubberne under de nuværende forhold. HBK vil kunne fortsætte driften som nuværende. 
 
HRT anviser ingen nye udviklingsinitiativer i forhold til muligheder og udfordringer ved eventuelt 
bortfald af energitilskud. Der fokuseres på at nedjustere aktiviteter og omkostninger som ifølge HRT 
dog kan medføre yderligere indtægtstab. Endeligt pointerer HRT, at man med nedsat tilskud i endnu 
højere grad får svært ved at vedligeholde bygningerne.  
 
HBK anviser et nyt værdiskabende tiltag ved at foreslå, at fusionere med HSK, der konsoliderer 
klubbernes økonomi, men under forudsætning at Hørsholm Kommune overtager driften af 
squashhallen. HBK anser det ikke som en mulighed at sætte kontingenter op eller skære i 
trænerstanden, da dette vil få store negative konsekvenser for klubben i forhold til fald i 
medlemmer. Ej heller ser man det som en mulighed at nedjustere på vedligeholdelse af hallen hvor 
kommunen er hovedkreditor.  
 
HSK lukker i dens nuværende form hvis energitilskuddet bortfalder, og ser det ikke som en reel 
mulighed at udleje hallen til andre formål. Alternativt foreslår foreningen at kommunen overtager 
hallen, og at klubben fusionerer med Birkerød Squash Klub.    



  

 

 

 

 

 

 

MIKAEL BERNHOFT 

ADVOKAT (H) 

CVR-NR. 38055739 

KONTORFÆLLESSKAB MED 

MOLTKE-LETH 

 

DANSKE BANK 

KONTO 4183 3667332281 

 

AMALIEGADE 12 

1256 KØBENHAVN K 

 

TLF.: 33 11 65 11 

 

 

 

 

 

NOTAT 

 

vedr. energiudgifterne i tennishallerne i Hørsholm Idrætspark 

 

 

 

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (SFKU) i Hørsholm kommune  har i igangsat et ud-

redningsarbejde om kommunale tilskud til ketsjerklubberne. 

 

Heri indgår et stop for kommunens betaling af energiudgifterne, mod at kommunen i 

stedet yder lokaletilskud efter Folkeoplysningsloven. 

 

Ifølge SFKU’s næstformand, viceborgmester Henrik Klitgaard, (Ugebladet 26. februar 

2020) sker det i et ønske om ” ligestilling af klubberne” og for at afskaffe, hvad der 

betegnes som ”særordninger” for ketsjerklubberne.  

 

Tennishallerne – og navnlig den store tennishal fra 1986 (Codanhallen) – er i denne 

sammenhæng de store energiforbrugere. 

  

Såfremt Hørsholm kommune ophører med at betale energiudgiften vil det  årligt koste 

Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT), som er bruger af hallerne, op mod 1 mio. kr., 

hvoraf ca. ½ kan kompenseres gennem lokaletilskud i medfør af Folkeoplysningslo-

ven. 

 

HRT’s økonomi er anstrengt pga. gældsposter og træningsudgifter til en stor ung-

domsafdeling. Skal HRT selv betale for energien risikerer klubben i værste fald at 

måtte lukke (HRT’s formand til Ugebladet 26. februar 2020). 

 

----- 

 

Dette notat er udarbejdet som bidrag til kommunens udredningsarbejde og for at un-

dersøge HRT’s retsstilling i relation til energiudgifterne i tennishallerne. 

  

 

Sportshallerne i Hørsholm Idrætspark og energiudgifterne 

 

Hørsholm Idrætspark er et område nord for Vallerød og syd for Kokkedal slot. Der lå  

i sin tid en grusgrav. I 50’erne udlagde Hørsholm kommune området  til kommunale 

idrætsformål – begyndende med et stadion og fodboldbane. 

 

Hørsholm Fjernvarmeforsyning leverede varmen til området. (I dag er det Norfors, som 

kommunen er medejer af). 

 

I 1961 opførte kommunen ”Hørsholmhallen” i Hørsholm Idrætspark, til brug for bl.a. 

håndboldklub, badmintonklub og tennisklub. Klubberne er fritaget for at betale ener-

giudgifterne i Hørsholmhallen. 
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I 1971 opførte kommunen den 1. skøjtehal i Hørsholm Idrætspark til brug for bl.a.  

ishockey klubben og kunstskøjteløberforeningen. Klubberne/foreningerne er fritaget 

for at betale energiudgifterne i skøjtehallen. 

 

I 1976 opførte kommunen Hørsholm svømmehal i Hørsholm Idrætspark til brug for 

bl.a. svømmeforening.  Foreningen er fritaget for at betale energiudgifterne i svøm-

mehallen. 

 

I 1986 opførte Codan tennishallen i Hørsholm Idrætspark til brug for HRT. Klubben 

er fritaget for at betale energiudgifterne i tennishallen. (”Codanhallen”) 

 

I de følgende år fulgte klubbernes opførelse af haller i Hørsholm Idrætspark til bad-

minton, squash og til tennis (træningshal). Klubberne er fritaget for at betale energi-

udgifterne i disse haller.  

 

I 2018 opførte kommunen den 2. skøjtehal i Hørsholm Idrætspark til brug for bl.a.  

ishockey klubben og kunstskøjteløberforeningen. Klubberne/foreningerne er fritaget 

for at betale energiudgifterne i denne hal. 

 

 

Hørsholm Rungsted tennisklub 

 

Hørsholm-Rungsted tennisklub (HRT) er en sammenslutning af Hørsholm tennis-

klub (kommunalt støttet) og Rungsted tennisklub. Sammenslutningen fandt sted i 

1964 i forbindelse med, at HRT tog kommunens 8 nye udendørsbaner og 1 ny opvis-

ningsbane i brug i Hørsholm Idrætspark. 

 

Medlemstallet i HRT – og især i ungdomsafdelingen – voksede markant i 80’erne. 

Det øgede behovet for en separat tennishal. 

 

Kommunen var åben overfor HRT’s ønske om egen tennishal  – især pga. de mange 

ungdomsmedlemmer. ( HRT havde i 80’erne kommunens største ungdomsafdeling med ca. 800 

medlemmer -  ca. 1/4 af eleverne på kommunens skoler). Kommunen var også interesseret i, at 

HRT ophørte med at benytte Hørsholmhallen, som egnede sig bedre til andre 

sportsgrene. 

  

Kommunen var i 80’erne imidlertid ikke i stand til at afse midler til en tennishal, 

men var villig til at stille et grundareal til rådighed for HRT i Hørsholm Idrætspark 

med henblik på, at HRT selv skaffede finansieringen til opførelsen af en hal. 

 

Efter flere års forberedelse lykkedes det i 1985 at skabe grundlaget for opførelsen af 

den såkaldte ”Codanhal” i Hørsholm Idrætspark. 

 

Det skete gennem et kompliceret sæt af aftaler mellem HRT, Hørsholm kommune og 

A/S Forsikringsselskabet Codan Liv I (Codan). 
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Aftalegrundlaget var som følger: 

 

Den juridiske del: 

 

1)Ved aftale mellem Hørsholm kommune og HRT af 2. juli 1985 stillede kommunen en grund på 16050 

m2  til rådighed for HRT i Hørsholm Idrætspark med henblik på at HRT kunne videreoverdrage brugs-

retten til en bygherre som ville opføre en tennishal med 5 baner til uopsigelig udlejning til HRT. 

 

2) I medfør af aftalen under 1 overdrog HRT  brugsretten til Codan , som blev bygherre og ejer af hallen. 

 

3)  I medfør af  lejekontrakt af 25. juli 1985 udlejede Codan  den endnu ikke opførte hal til HRT uopsige-

ligt i 99 år. 

 

Lejekontrakten gav HRT såvel forkøbsret som køberet til bygningen til opførelsesprisen efter 30 år.. HRT 

videreoverdrog disse rettigheder til Hørsholm kommune, jf. aftalen omtalt under 1).  

 

Både brugsaftalen under 1) og lejekontrakten under 3) indeholder strenge restriktioner med hensyn til 

bygningens udformning og benyttelse. Hørsholm kommune skal godkende alle bygningsforandringer , 

hvis hallen ønskes benyttet til andet end tennisformål. 

 

Et af hovedformålene med denne juridiske konstruktion var at sikre kommunens be-

stemmelsesret, selv om  kommunen ikke var ejer af bygningen. I realiteten fik kom-

munen ”hånd- og halsret” over hallen for det tilfælde, at tennisklubben måtte op-

give. 

 

Codanhallens udformning 

 

Codan stillede store krav til hallens udformning for at sikre mulighed for større ten-

nisarrangementer og dermed rentabilitet. HRT’s oplæg til en tennishal med 5 baner 

opererede med en ordinær tagkonstruktion båret af søjler. Codan ønskede imidlertid 

et selvbærende gittertag uden søjler. Det muliggjorde etableringen af en opvisnings-

bane på langs i hallen, og det ville i det hele gøre hallens udnyttelsesmuligheder  

mere fleksible, hvis  hallen skulle bruges til andet end tennis. Codan ønskede også en 

restaurant/café og dermed køkkenfaciliteter.”Codanhallen”, som den nye tennishal 

skulle hedde, skulle i det hele taget være en præsentabel og smuk hal, såfremt Codan 

skulle lægge penge og navn til.  

 

Hørsholm kommune var enig i Codans krav. Kommunen var også interesseret i at hal-

lens udnyttelsesmuligheder ikke kun var begrænset til tennis, hvis det viste sig, at ten-

nis ikke magtede at drive hallen.  

 

HRT var på ingen måde modstander af at få rådighed over en stor og flot tennishal 

med 5 baner. Men projektet var større og en del mere luksuriøst/voluminøst, end HRT 

havde forestillet sig fra starten. Prisen oversteg 30 mio. kr. 
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Det økonomiske grundlag for HRT’s drift af Codanhallen 

 

HRT’s budgetter og betalingsevne blev fremlagt for både Codan og Hørsholm kom-

mune, inden aftalerne om projektet blev indgået. 

 

Lejefastsættelsen  blev afpasset et beløb som afspejlede HRT’s forventede betalings-

evne under hensyntagen til, at eftermiddagstimerne skulle reserveres ungdomsarbej-

det til lav betaling. Codan accepterede, at lejen kom at ligge langt under det gældende 

renteniveau. 

 

Det var en klar og væsentlig betingelse/forudsætning for aftalegrundlaget – for både 

Codan og HRT - at HRT var fritaget for at betale energiudgifterne til hallens drift. I så 

fald hang budgetterne ikke sammen, og projektet ville ikke kunne gennemføres. 

 

Hørsholm kommune havde ingen betænkeligheder ved at betale for energien i forhold 

til, at Hørsholm Idrætspark fik opført en tennishal til over 30 mio. kr. – uden udgift 

for kommunen.  

 

Kommunen henviste til, at alle sportsklubber i Hørsholm Idrætspark var fritaget for  

energiudgifter.  

 

 

HRT køber tennishallen i 2001 for 10.000.000 kr.    

 

I 90’erne faldt medlemstallet i dansk tennis markant (konkurrence fra golf mv.) 

 

På landsplan var faldet op mod 40 %. HRT blev også ramt  – om end i  mindre omfang 

end på landsplan. Faldet ramte hovedsageligt medlemmer  over 18 år, eller den med-

lemsgruppe, der bidrager mest til økonomien. 

  

Mod slutningen af 90’erne kunne HRT ikke betale den aftalte leje til Codan. Codan 

besluttede derfor i 2001 at udtræde som ejer af hallen.  

 

Efter aftaler mellem Hørsholm kommune, Codan og HRT,  købte HRT tennishallen 

til en stærkt nedskrevet værdi på 10 mio. kr. – under 1/3 af opførelsesprisen. Pris og 

betalingsvilkår var nøje afstemt med Hørsholm kommune på grundlag af HRT’s  bud-

getter. 

 

Købet blev finansieret med lån fra Kommunekredit og fra Jyske Bank. Kommunekre-

dit yder kun lån til kommuner og regioner. Hørsholm kommune var garant. 

  

Ejerskabets overgang fra Codan til HRT ændrede ikke på betingelsen om HRT’s frita-

gelse for betaling af energiudgifter. Også for købsaftalen i 2001 var det en klar og væ-

sentlig betingelse/forudsætning, at Hørsholm kommune fortsat betalte energiudgif-

terne. Ellers kunne HRT ikke magte driften.  
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Ved købet påtog HRT sig vedligeholdelsen af bygningen. Udgifterne hertil viste sig 

langt større end antaget bl.a. på grund af en alvorlig fejlkonstruktion i taget. 

 

I 2008/2009 hjalp Hørsholm kommune HRT med en gældssanering. Kommunen 

indfriede lånene i Kommunekredit og Jyske Bank og blev ny långiver. Hørsholm kom-

mune er således i dag HRT’s hovedkreditor.  

 

  

Er  Hørsholm kommune berettiget til  at indstille energibetalingen til Co-

danhallen (som i dag hedder Scanomathallen) ? 

 

Det er væsentligt at holde sig for øje, at HRT’s fritagelse for betaling af energiudgiften 

i Codanhallen beror på aftaler der blev indgået, inden hallen blev opført. 

  

Hørsholm kommune var aftalepart ved opførelsen af Codanhallen i 1985.  

 

Spørgsmålet om kommunens ret til at fragå energitilsagnet til brug for driften af Co-

danhallen (i dag Scanomathallen) er derfor i udgangspunktet et kontraktretligt 

spørgsmål. 

 

Kan Hørsholm kommune ikke anses for at have påtaget sig en kontraktlig forpligtelse 

– eller må denne forpligtelse anses for ophørt i dag - må det vurderes, om Hørsholm 

kommune efter almindelige forvaltningsretlige regler er berettiget til at indstille ener-

gibetalingen. 

 

 

Kontraktretlig vurdering 
 

En kommune er underlagt samme aftaleretlige regler og principper som andre rets-

subjekter. 

 

Aftalen om kommunens betaling for energien i Codanhallen er ikke nedfældet skrift-

ligt. Det vil imidlertid næppe volde vanskeligheder at bevise, at det var et afgørende 

vilkår i aftalerne mellem Hørsholm kommune, HRT og Codan, at HRT ikke skulle be-

tale for energien til hallen.  

 

Det vil  heller ikke volde vanskeligheder at bevise, at fritagelsen var afgørende for, at 

Codan ville finansiere byggeriet med HRT som lejer. Det var åbenbart, at HRT ville 

komme i misligholdelse med lejen, hvis HRT også skulle betale for energien. I forhold 

til Codan var Hørsholm kommune derfor utvivlsomt kontraktligt forpligtet til at fri-

holde HRT for energiudgifter – hvilket kommunen som bekendt også gjorde. 

 

HRT’s køb af hallen i 2001 skete på vilkår som – i lighed med lejeaftalen fra  1985 – 

nøje var afstemt efter HRT’s betalingsevne. Heri indgik at Hørsholm kommune fort-

sat betalte energien. Hørsholm kommune godkendte handlen og garanterede for lå-

net i Kommunekredit. 
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Ejerskiftet i 2001 ændrede ikke på kommunens kontraktlige forpligtelse til at betale 

energien. Hørsholm kommune fortsatte da også energibetalingerne som hidtil – 

uden at tage spørgsmålet op med HRT. 

 

Heller ikke gældssaneringen i 2008/2009, hvorved Hørsholm kommune indfriede 

Kommunekredit og Jyske Bank og indtrådte som direkte långiver overfor HRT, fri-

gjorde kommunen for energiforpligtelsen. Det ville have været imod formålet med  

saneringen. 

  

Hørsholm kommunes kontraktlige forpligtelse til at betale for energien siden 1985  

kan derfor ikke  anses for ophørt. 

 

----- 

 

( Der tages i dette notat ikke stilling til Hørsholm kommunes kontraktlige energiforpligtelser i forhold til 

de andre ketsjerhaller i Hørsholm Idrætspark. Meget tyder imidlertid på, at energiaftalerne med kom-

munen omkring opførelsen af disse haller har været de samme som ved opførelsen af Codanhallen – men 

der kan foreligge forskellige aftalesæt). 

 

  

Forvaltningsretlig vurdering 
 

Hørsholm kommune er ikke i medfør af lovgivningen (Folkeoplysningsloven) for-

pligtet til at betale for energien i ketsjerhallerne, når Hørsholm kommune ikke står 

som ejer af disse haller. 

 

Hvis Hørsholm kommunes betaling for energiudgifterne i tennishallerne (og de øv-

rige ketsjerhaller) ikke kan anses for at bero på en kontraktlig forpligtelse, beror be-

talingen derfor på såkaldte begunstigende forvaltningsakter/ordninger. 

 

Kommunale sportsklubber er  - lige så lidt som almindelige borgere - sikret imod, at  

kommunen indstiller begunstigende ordninger. (I dette tilfælde betaling for energi.) 

 

Efter almindelige forvaltningsretlige regler og praksis kan det alene ske med pas-

sende varsel.  

 

Efter almindelige forvaltningsretlige regler skal der endvidere  foreligge en saglig be-

grundelse for, at indstillingen kan anses for lovlig. Kravene til saglighed skærpes, 

hvis ordningen er økonomisk betydningsfuld for modtageren, den har stået på i 

mange år, og modtageren er afhængig af - eller har indrettet sig på - ordningen.  

 

Har de forhold/forudsætninger, som har ligget til grund for ordningen ændret sig, kan 

dette begrunde ophør. Det kan for eks. være, at modtageren ikke længere har økono-

misk behov for ordningen. Eller det kan være, at kommunen er nødsaget til at finde 

besparelser. 
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Forvaltningen er imidlertid underlagt en lighedsgrundsætning, som sætter grænser 

for, hvad der kan anses for sagligt. Et politisk flertal kan for eksempel ikke beslutte, 

at kommunens energibetaling skal indstilles til visse idrætsformål, for dermed at 

kunne finansiere øgede energiudgifter til andre idrætsformål – uden at komme i 

konflikt med lighedsgrundsætningen og kravet til saglighed 

 

Som begrundelse for at ville indstille energibetalingerne til ketsjerklubberne har vice-

borgmester Henrik Klitgaard udtalt, at der er tale om  ”særordninger”, og at det er 

”rimeligt” nu at ”ligestille klubberne”. 

 

Det må forstås på den måde, at ketsjerklubberne - og især HRT, som den store ener-

giforbruger – er blevet urimeligt begunstiget. 

  

Det er overfor HRT endvidere brugt som argument, at tennishallerne er ”private” – 

underforstået: … de må klare sig selv økonomisk. 

 

Energiordningen i tennishallerne har uantastet stået på i mere end 30 år, uden at ri-

meligheden hidtil har været draget i tvivl. Hvis det er rigtigt, at ordningen strider mod 

ligestilling af klubberne, må det undre, at denne kritik ikke har været rejst tidligere –

ordningens beløbsmæssige størrelse taget i betragtning. 

  

Der er derfor grund til at efterprøve holdbarheden af disse begrundelser. 

  

”særordning der strider mod  ligestilling af klubberne” 

 

Som anført i indledningen til dette notat, er hallerne i Hørsholm Idrætspark opført til 

gavn for idrætten i Hørsholm og med det  hovedformål at være til brug for kommu-

nens idrætsklubber. 

 

Tennisklubben brugte Hørsholmhallen fra 1961 og frem til 1986, hvor Codanhallen 

blev opført. Tennis betalte ikke for energien i Hørsholmhallen. Heller ikke de andre 

klubber har betalt for energien i denne hal eller i de kommunale haller, som er blevet 

opført efterfølgende. 

 

Det kan derfor ikke betegnes som en særordning, når HRT  ikke har betalt for energien 

i Codanhallen – eller i den senere opførte træningshal. Det har ligget helt på linje med, 

at ingen klubber har betalt for energien til hallerne i Hørsholm Idrætspark.  

 

(De kommunale idrætsklubber udenfor Hørsholm Idrætspark får ikke energien betalt, medmindre de 

har til huse i kommunal ejendom. De får til gengæld lokaletilskud efter Folkeoplysningsloven. Disse klub-

bers energiforbrug er ikke tilnærmelsesvis af samme størrelse som HRT’s. For disse klubber er det en 

fordel at modtage lokaletilskud frem for gratis energi. De kan med andre ord ikke føle sig forfordelt/for-

bigået, fordi kommunen betaler energien til ketsjerklubberne – i stedet for at betale lokaletilskud.) 
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Fratagelse af energibetalingen til HRT – og de øvrige ketsjerklubber – vil ikke  bi-

drage til ligestilling af klubberne, men vil alene have som konsekvens, at ketsjerklub-

berne – og især HRT – stilles økonomiske væsentligt ringere end de andre klubber, 

der benytter hallerne i Hørsholm Idrætspark. Det er derfor misvisende at kalde dette 

indgreb  for et led i en ligestilling.  Inddragelse af energibetaling vil tværtimod ud-

gøre et indgreb i en ordning, som har  til formål at ligestille  klubberne energimæs-

sigt, uanset om det er en kommunal hal eller en  ”klubhal”, der benyttes. 

 

”private haller” 

 

HRT er ikke en privat tennisklub – men en kommunal tennisklub, med de rettigheder 

og pligter dette medfører. 

 

Tennishallerne i Hørsholm Idrætspark er anlæg på kommunal ejendom. De er i dag 

finansieret med kommunale midler. 

 

Kommunen har tinglyste rettigheder, der indskrænker HRT’s rådighed. Hørsholm 

kommune har forkøbsret ved et salg. Salgssummen vil tilfalde Hørsholm kommune. 

 

Det er derfor misvisende at betegne tennishallerne som ”private haller”. Der er tale 

om kommunalt finansierede ”klubhaller” på kommunal ejendom. Hørsholm kom-

mune var i 80’erne og 90’erne begejstret for, at Hørsholm Idrætspark på denne 

måde fik tilført nye sportshaller – uden anlægsudgifter for kommunen. 

 

”Klubhallerne” i Hørsholm Idrætspark fik gratis energi, ligesom de kommunale haller 

fik det. De blev i denne henseende ikke opfattet som ”private haller”.  

 

----- 

 

De anførte begrundelser for at fratage ketsjerklubberne gratis energi synes derfor  ikke 

at være holdbare ved en nærmere analyse.  

 

Begrundelserne må mistænkes for at dække over, at formålet er at skaffe penge til 

dækning af forøgede udgifter til drift af de øvrige haller i Hørsholm Idrætspark – her-

under den nye skøjtehal. 

 

De anførte begrundelser lever dermed ikke op til kravet om saglighed og den forvalt-

ningsretlige lighedsgrundsætning. 
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Efterskrift 
 

Min baggrund for udarbejdelsen at dette notat på vegne af HRT er, at jeg i årene 

1981 -1987 var formand for HRT, og at jeg derfor har et indgående personligt kend-

skab til aftalerne indgået ved opførelsen af Codanhallen.  

 

Aftalerne er offentligt tilgængelige.  

 

I tilfælde af, at HRT ikke kan komme overens med Hørsholm kommunen om energi-

betalingen, kan sagen indbringe for Folketingets Ombudsmand.  

 

I sidste instans er det op til domstolene at afgøre uoverensstemmelser mellem HRT 

og Hørsholm kommune.  

 

 

 

Rungsted den 24. marts 2020 

 

 

Mikael Bernhoft 
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TILSKUD TIL HØRSHOLM RUNGSTED TENNISKLUBS ENERGIUDGIFTER  
 
Hørsholm Kommune ("kommunen") har modtaget notat af 24. marts 2020, som advokat 
Mikael Bernhoft har sendt på vegne af Hørsholm Rungsted Tennisklub ("HRT").  
 
På baggrund af drøftelser med kommunen giver notatet anledning til følgende bemærk-
ninger. 
 
De aftaleretlige regler 
 
Kommunen har siden opførelsen af Codanhallen ydet tilskud til HRT svarende til energi-
udgifterne.   
 
Der er hverken i forbindelse med aftaleindgåelsen omkring Codanhallens opførelse, HRT's 
overtagelse af Codanhallen eller kommunens indfrielse af HRT's lån til Kommunekredit og 
Jyske Bank indgået nogen aftale mellem kommunen og HRT om, at kommunen er forplig-
tet til at betale energitilskud til HRT.  
 
Det har heller ikke i forbindelse med aftaleindgåelsen omkring Codanhallens opførelse, 
HRT's overtagelse af Codanhallen eller kommunens indfrielse af HRT's lån til Kommune-
kredit og Jyske Bank været en bindende forudsætning, at kommunen skulle yde tilskud til 
HRT. 
 
Det bemærkes desuden, at for så vidt angår aftalegrundlaget om Codanhallens opførelse, 
er de forudsætninger, som var en del af aftaleindgåelsen, ikke længere til stede. Det var 
således en forudsætning i forbindelse med aftaleindgåelsen, at HRT kunne betale den af-
talte leje til Codan, hvilket HRT ikke længere var i stand til i slutningen af 1990'erne, hvor-
for HRT med hjælp fra kommunen erhvervede hallen fra Codan.  
 
Det samme er tilfældet for så vidt angår aftalegrundlaget om HRT's lånoptagelse i forbin-
delse med erhvervelsen af Codanhallen, hvor kommunen var garant for lånene. Forud-
sætningerne for dette aftalegrundlag er heller ikke længere til stede, idet kommunen nu 
har indfriet lånene. 
 

mailto:mb@moltke-leth.dk


Side 2 

Det forhold, at kommunen i en årrække har ydet tilskud til HRT svarende til HRT's energi-
udgifter indebærer ikke, at kommunen aftaleretligt er forpligtet til i al evighed at yde et 
sådant tilskud til HRT.  
 
Kommunen har som følge af almindelige aftaleretlige regler og principper mulighed for at 
ændre i tilskuddets størrelse eller standse udbetalingen med et sædvanligt og rimeligt 
varsel. Et sædvanligt og rimeligt varsel i aftaleforhold af den foreliggende karakter anses 
for at være seks måneder.  
 
De forvaltningsretlige regler  
 
Kommunen er heller ikke efter forvaltningsretlige regler og principper forpligtet til at fort-
sætte med at yde tilskud til HRT til dækning af klubbens energiudgifter. 
 
Offentlige myndigheder har vid adgang til med rimeligt varsel at tilbagekalde løbende 
retsforhold med virkning for fremtiden.1 Kommunen kan således lovligt ophøre med at 
yde tilskud til HRT til dækning af HRT's energiudgifter med et rimeligt varsel. Seks måneder 
anses i den forbindelse, jf. ovenstående, som værende et rimeligt varsel.  
 
Baggrunden for kommunens ønske om at ophøre med at yde tilskud til HRT til dækning af 
HRT's energiudgifter og i stedet yde lokaletilskud efter folkeoplysningsloven, er begrundet 
i, at kommunen ønsker sikre proportionalitet mellem størrelsen af tilskud til foreninger 
og antallet af foreningens medlemmer.  
 
Historisk har ketsjerklubbernes (HRT, Hørsholm Badmintonklub og Hørsholm Squashklub) 
medlemmer udgjort en større andel af foreningsaktive i kommunen. I år 2020 udgør ket-
sjerklubbernes medlemmer dog alene ca. 12 % af foreningsaktive i kommunen, mens ket-
sjerklubberne modtager ca. 30 % af de samlede tilskud, som kommunen yder til forenin-
ger i kommunen.  
 
Kommunens ønske om at ophøre med at yde tilskud til HRT til dækning af HRT's energi-
udgifter og i stedet yde lokaletilskud efter folkeoplysningsloven er således begrundet i 
saglige hensyn.  
 
Jeg står til rådighed, hvis der er spørgsmål m.v. 
 
 
Med venlig hilsen 
Horten 
 
 
Henriette Soja 
Advokat 
 

                                                           
1 Det følger af den juridiske litteratur og praksis. Se fx Højesterets dom i Ugeskrift for Retsvæsen, 1980, som angik tilbage-

kaldelse af tidligere meddelt frivillig momsregistrering, s 73, Østre Landsrets dom i Ugeskrift for Retsvæsen 1962, s. 554, 
som angik tilbagekaldelse af pølsetilladelse ved Nørreport Station, og Folketingets Ombudsmands udtalelse med sagsnum-
mer 14/02260, som angik tilbagekaldelse af afgørelse om fritagelse for kommunal grundskyld. 
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2. Politisk ophæng:
Budgetaftalen 2018-2021: Det blev besluttet, at kommunen ville afsætte 500.000 kr. til renovering af 
taget på Hørsholm Ridehus. Tilskuddet blev givet under forudsætning af at Hørsholm Rideklub af 2003 
(HR) skaffede supplerende medfinansiering fra fx fonde og lignende. 
HR og Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus (DSIHR) har efterfølgende meldt tilbage til 
kommunen, at det ikke har været muligt at skaffe medfinansieringen fra fx fonde, da mange fonde 
opfatter Hørsholm Ridehus som en kommunal ejet ejendom pgr. den måde vedtægterne for DSIHR er 
sammensat, og derfor ønsker fondene ikke at støtte renoveringsprojekter i Hørsholm Ridehus, da det 
anses for en kommunal opgave.   

Budgetaftalen 2020-2023: Det blev besluttet, at Hørsholm Kommune i samarbejde med DSIHR udarbejder 
en analyse af mulighederne for at finde finansiering til nødvendig renovering af ridehus og stalde med 
henblik på, at analysen indgår i forbindelse med budget 2021-2024. 

3. Resume: 
Der er tre parter som er direkte eller indirekte er involveret i aktiviteterne i Hørsholm Ridehus. Parterne 
er tæt forbundne, og organisatoriske og eller økonomiske ændringer hos den ene part vil ofte have 
konsekvenser for de to andre parter. 

1. DSIHR ejer Hørsholm Ridehus og stalde og har blandt andet til formål at bevare og vedligeholde 
bygningerne samt sikre, at der drives rideskole og sikres mulighed for opstaldning af privatejede 
heste. DSIHR lejer alle faciliteter ud til HR. 

2. HR lejer faciliteterne og driver rideskolen samt udlejer bokspladser.
3. Hørsholm Kommune giver lokaletilskud til HRs udgifter til leje og drift af ridehuset. Kommunens 

udgifter til lokaletilskuddet er blandt andet afhængigt af klubbens faktiske udgifter til husleje. 

Med den nuværende organisering og økonomiske forhold har DSIHR økonomisk råderum til at varetage 
ordinært vedligehold i Ridehus og stalde, men der er ikke mulighed for at spare op til større 
vedligeholdelsesopgaver. Den samlede økonomi er dog baseret på et væsentligt tilskud fra Hørsholm 
kommune i form af lokaletilskud til HR, og administrationen vurderer, at der ikke er noget væsentligt 
økonomisk incitament for DSIHR og HR til at optimere på de nuværende forhold. 

Analysen belyser en række forslag som har til mål at forbedre økonomien for DSIHR og for HR, men 
størstedelen af forslagene viser kun en marginal positiv effekt på de økonomiske forhold. Det er dog 
væsentligt at pointere, at en del af analysens forslag til forhold, der kan reguleres på for at forbedre 
økonomien hos henholdsvis DSIHR og HR, bygger på udsagn fra de to parter, og administrationen har 
begrænsede muligheder for at efterprøve eller vurdere rigtigheden af disse udsagn. 
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Administrationen anbefaler, at DSIHR gentænker de organisatoriske forhold herunder forholdet til HR. 
DSIHR bør vurdere, hvorvidt udlejning af ridehus og stalde til en privat aktør/forpagter med krav om 
rideskoledrift vil kunne sikre DSIHR en væsentligt bedre økonomi med økonomisk råderum til 
fremadrettet både at betale for det ordinære og det ekstraordinære bygningsvedligehold af ridehus og 
stalde.   

4. Arbejdsgruppens organisering og tidsplan:
Arbejdsgruppen består af: 

Camilla Kann Fjeldsøe (DSIHR)
Sisse Langkilde (DSIHR)
Henrik Duus Rosengreen (Hørsholm Kommune) 
Gitte Søby (Hørsholm Kommune).

Arbejdsgruppen har på en række møder fra december 2019 til maj 2020 samt gennem 
mailkorrespondance drøftet og belyst en række punkter fra kommissoriet. 

5. Hørsholm Ridehus:
5.1 Historisk set
Hørsholm Ridehus (oprindeligt Thurahs ridehus fra Hillerødsholm) er bygget i 1817, men blev flyttet fra 
Hillerødsholm til Hørsholm i 1939/1940, da Hillerødsholm Slotskommune besluttede at rive bygningerne 
ned til fordel for villabyggeri. Den relativt nystartede Hørsholm Rideklub købte i 1939 ridehuset, og alle 
dele, som kunne genbruges, blev nummereret før flytningen, og resten blev fremstillet fra nyt.  Huset ejes 
i dag af DSIHR, som lejer ridehuset og staldarealer til HR. Hørsholm Ridehus er registreret som 
bevaringsværdig bygning i Kommuneplan 2017-2029. 

5.2 Hørsholm Ridehus og tilhørende stalde og folde:
Hørsholm Ridehus ligger på Gøgevang 83 i meget naturskønt område med direkte adgang til 
Folehaveskoven og tæt på Rungsted Hegn. HR benytter nedenstående faciliteter:

Bokse i forskellige størrelser fordelt på 3 bygninger:
 6 udendørs hestebokse
 20 hestebokse i ny stald (den sorte stald)
 17 ponybokse i gammel stald (den gule stald)

Udendørs ridebaner og rotunde:
 1 dressurbane 20 x 60 m.
 1 springbane ca. 30 x 65 m.
 1 rotunde (til longering) 20 m. i diameter

Ridehus:
 1 ridehus 18 x 58 m. i banemål
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Jordfolde: 
 2 medium folde med lovlige mål
 3 paddocks til eneheste
 3 små folde 
 2 syge paddocks (hvor hesten ikke kan løbe)

6. Præsentation af DSIHR og HR:
Forholdet mellem DSIHR og HR – herunder de økonomiske forhold er beskrevet og reguleret i leje- og 
forpagtningsaftale fra 27. april 2004 mellem DSIHR og HR. 

6.1 Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus 
DSIHR ejer Hørsholm Ridehus og staldbygningerne, og institutionens formål er jf. vedtægterne (bilag 1) at 
bevare og vedligeholde bygningerne samt sikre, at der til stadighed drives rideetablissement herunder 
rideskole og ridestald for privatejede heste. DSIHR skal sørge for at rideetablissementet foregår på en 
måde, som er bygninger værdig samt sikre, at eventuelle nye bygninger opføres i en stil, der harmonerer 
med ridehuset. DSIHR skal endvidere virke til fremme for ridesporten i Hørsholm Kommune. Ved 
opløsning tilfalder DSIHRs formue herunder et eventuelt provenu ved salg af bygningerne, Hørsholm 
Kommune, som skal sørge for at formuen kommer den lokale ridesport til gode.  

DSIHR ledes af en bestyrelse på 8 personer:
 2 medlemmer af HR
 1 medlem af Ridehusets Venner
 2 uafhængige medlemmer
 3 medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse. 

DSIHR har udelukkende indtægter fra huslejebetaling fra HR (se endvidere afsnittet om DSIHRs 
økonomiske forhold).

6.2 Hørsholm Rideklub 
HR er en godkendt folkeoplysende forening i Hørsholm Kommune med 231 medlemmer (pr. 1. januar 
2020) heraf 208 medlemmer under 25 år. HR driver en elevrideskole, hvor det er muligt for 
medlemmerne at få rideundervisning uden selv at eje en hest. Derudover er det også muligt for 
medlemmerne at leje boksplads til egne heste. Alle indtægter fra elevrideskolen og for udlejning af bokse 
går til HR (se endvidere afsnittet om HRs økonomiske forhold).

HR ledes af en bestyrelse valgt på den årlige generalforsamling, og som andre frivillige foreninger oplever 
HR, at det kan være en udfordring at rekruttere medlemmer til bestyrelsesposterne, og klubben har i den 
seneste periode haft relativ stor udskiftning i bestyrelsen med dertilhørende videns- og kompetencetab til 
følge.

HR er en aktiv del af lokalsamfundet ved blandt andet at deltage i kommunens Kulturdag og tilbyde 
sommeraktiviteter til kommunens skoleelever. Derudover afholder klubben en række stævner (herunder 
1 handicapstævne) og andre aktiviteter for medlemmerne som fx luciaoptog, ridelejre med overnatning 
og fastelavnsfest.  
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HR modtager aktivitetstilskud og lokaletilskud fra Hørsholm Kommune efter gældende regler på området. 
HR lejer sig ind i Hørsholm Ridehus og staldbygningerne og betaler husleje herfor til DSIHR.  

HR råder over 43 bokse til heste i forskellige størrelser. Der er pt afsat 13 bokse til rideskoleheste og 30 
bokse til pensionærer. Fordelingen af rideskoleheste og pensionærer kan variere efter behov og 
efterspørgsel. 

6.3 Pensionærer på HR: 

Priser for pensionærer (www.horsholm-rideklub.dk):
Pris for pension Pris for 

medlemskab pr. 
år (barn/voksen) 

Pris i alt 
(barn/voksen)

Medpas* hest 
(ny stald)

4.150 800/1.000 4.950/5.150

Medpas - pony 
(gammel stald)

3.800 800/1.000 4.600/4.800

Medpas - pony 
(ny stald)

4.100 800/1.000 4.900/5.100

*Medpas: fuldpension med krav om frivilligt arbejde

Der kan tilkøbes forskellige ydelser som fx dag/døgngræs om sommeren. Medpas-ordningen inkluderer 
basisfoder med et loft for mængderne på hø og træpiller.

Priserne for pensionærer i HR er i skemaet herunder sammenlignet med priser i andre rideklubber i 
geografisk nærhed til HR. Der er forskel på fra klub til klub på hvilke fysiske faciliteter pensionærerne 
tilbydes fx hvor stort ridehuset er, hvor mange ridehuse der er, hvorvidt der er begrænsning på hvor ofte 
ridehuset kan benyttes, standen af stalde og bokse, antallet og størrelsen af foldarealerne mm. Der kan 
også være forskel på, hvor meget foder, halm, strå mm. hestene får i fuldpensionen.

Priser pr. maj 2020 for opstaldning i stor boks (hest/pony) med et seniormedlemskab (18/25 år +). Kilder: 
klubbernes hjemmesider.
Rideklub Pris for 

opstaldning pr. 
måned

Medlemskontingent 
pr. år

Bemærkninger

Hørsholm 
Rideklub

4.150 1.000 Medpas* 

Kokkedal 
Rideklub

1.950 600 Inkluderer ikke 
mugning, foder 
og indlukning i 
fold

Folehavegaard
(ikke rideklub)

1.950 Ikke rideklub og 
derfor intet 
kontingent

Selvpasning 
uden foder
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Birkerød 
Rideforening

4.750 1.200 Fuldpension

Holte Rideklub 4.800 700 Fuldpension 
Rideklubben 
Egene

6.050 500 Fuldpension

Vedbæk 
Rideklub**

3.200*** 675 Fuldpension

*Medpas: fuldpension med krav om frivilligt arbejde i klubben
**Opstaldning på Elleslettegård med obligatorisk medlemskab af Vedbæk Rideklub
***Prisen er inklusiv obligatorisk ridehuskort

6.4 Forhold for pensionærerne på HR:
HR har 1 ridehus, som skal deles mellem alle klubbens medlemmer.  Pensionærerne må gerne benytte 
ridehuset når der er elevrideskole, men skal til en hver tid følge underviserens henstillinger.

HR har kun små folde, og da lov om hold af heste angiver hvor meget foldareal hver enkelt hest skal have, 
betyder det, at der er begrænsning på hvor mange heste, der kan være på foldene samtidigt, og 
konsekvensen er, at hestene maksimalt kan få 2 timers foldtid om dagen. I sommerperioden lejer HR 
foldarealer af Folehavegaard, hvilket giver flere muligheder for at have hestene på fold i længere tid. 

Ved at krydse Folehavevej har pensionærerne direkte adgang til at ride i Folehaveskoven, og det er muligt 
at ride hele vejen til Dyrehaven fra HR. HR ligger meget centralt placeret i Hørsholm, og der er gode og 
sikre veje fra hele kommunen til HR. Pensionærerne behøver således ikke at bruge tid på at transportere 
hestene til egnede ridestier, men kan ride ud umiddelbart fra HR.  

Alle pensionærer skal lægge et stykke frivilligt arbejde i klubben – det er en forudsætning for at kunne 
have sin hest opstaldet i HR. Ifølge HR lægger pensionærerne i gennemsnit 15-20 timers frivilligt arbejde i 
klubben pr. måned. 

HR giver udtryk for, at den månedlige pris for opstaldning reguleres i takt med inflationen og klubben 
justerer desuden priserne i forhold til de faktiske omkostninger til køb af fourage mm. Klubben vurderer 
selv, at der er begrænsede muligheder for yderligere forhøjelser af bokslejen uden også samtidige 
væsentlige forbedringer i det tilbudte produkt.  

Hvis HR udelod kravet om, at pensionærerne skal lægge et stykke frivilligt arbejde i klubben, vil det være 
muligt at hæve bokslejen yderligere. Dog kan de øgede indtægter fra boksudlejning ifølge DSIHR ikke stå 
mål med de øgede udgifter, klubben får til at lønne personale til at løse de opgaver, som ellers var blevet 
løst via frivillig arbejdskraft fra pensionærerne. 

6.5 Opsummering:
I HR er der en medpas-ordning for pensionærerne, hvor pensionærerne skal lægge et stykke frivilligt 
arbejde i klubben, men hvor der også er personale ansat til at løse en del af arbejdet med hestene. 
Priserne for opstaldning i HR afspejler dette krav ved at være en del højere sammenlignet med klubber 
med ren selvpasning. Priserne for opstaldning i HR ligger endvidere generelt set lavere end klubber, som 
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tilbyder fuldpension, hvor der ikke er samme krav om frivilligt arbejde, og hvor ansat personale løser en 
større andel af det daglige arbejde med hestene. 

Det kan anbefales, at HR til stadighed søger at maksimere klubbens indtægter for at sikre et budget i 
balance, hvor klubben har et økonomisk råderum til fx at betale for uforudsete udgifter i driften. HR kan 
fx hæve priserne for opstaldning for derved at øge klubbens indtægter. 

6.6 Økonomiske forhold for DSIHR:
Indtægter: DSIHR ejer Hørsholm Ridehus og tilhørende stalde. DSIHR har indtægter på ca. 500.000 kr. 
inkl. moms årligt fra Hørsholm Rideklub jf. leje- og forpagtningsaftale fra 27. april 2004 mellem DSIHR og 
HR. DSIHR har ikke indtægter fra andre sider. 

Udgifter: DSIHR har udgifter jf. regnskab 2018 til blandt andet ordinært bygningsvedligehold, forsikringer 
og afbetaling på kommunekreditlån. Derudover har DSIHR udgifter til HR som betaling for 
viceværtfunktion jf. leje- og forpagtningsaftale mellem DSIHR og HR.  

Resultat: Tidligere års regnskaber for DSIHR viser overordnet set, at DSIHR kan finansiere de løbende 
udgifter herunder det ordinære vedligehold på bygningerne med indtægterne fra huslejen fra HR. 
 
6.7 Økonomiske forhold for HR:
Indtægter: HR har indtægter fra blandt andet pensionsafdelingen, rideskolen, viceværtbidrag fra DSIHR 
samt lokale- og aktivitetstilskud fra Hørsholm Kommune. Jf. regnskab 2018 har HR i alt indtægter for ca. 
3.763.000 kr. heraf ca. 150.000 kr. i et ekstraordinært engangssponsorat i 2018. 

Udgifter: HR har udgifter til drift, diverse arrangementer og undervisning, personale, husleje samt andre 
lokaleomkostninger jf. regnskab 2018 på i alt ca. 3.679.000 kr. 

Resultat: Overordnet set balancerer indtægter og udgifter for HR. i 2018 har HR dog et årsresultat på 
80.000 kr. grundet det ekstraordinære sponsorat. Regnskaberne balancerer som oftest. Disse midler samt 
opsparede midler fra foregående år forventes brugt i nær fremtid på at udskifte barrierer i ridehuset samt 
køb af nye rideskoleheste. 

7. Vedligeholdelsesbehov for Hørsholm Ridehus og stalde: 
DSIHR har som en del af arbejdet ud fra kommissoriet vedr. Hørsholm Ridehus fået udarbejdet en drift- 
og vedligeholdelsesplan for Hørsholm Ridehus og tilhørende staldbygninger (bilag 2). Drift- og 
vedligeholdelsesplanen angiver henholdsvis det ordinære og det ekstraordinære vedligeholdelsesbehov 
de næste 15 år, og opdeler bygningsvedligeholdet i 4 faser. 

Firmaet bag drift- og vedligeholdelsesplanen har lagt egne erfaringer til grund for rapportens resultater 
samt benyttet en række nøgletal for renovering af lignende bygninger. Langsigtede 
vedligeholdelsesplaner er som regel altid forbundet med en vis usikkerhed i forhold til præcist hvornår de 
enkelte arbejder/faser skal gennemføres, men rapporten kan hjælpe med til at prioritere de enkelte 
opgaver bedst muligt.   
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Alle priser er inklusiv moms.

Fase 1, 2020: (Fokus på taget på ridehuset) Renovering af tag med nyt fast undertag, ny tagbelægning 
inkl. inddækninger, skotrender mv. renovering af kviste.
Udgifter til ordinært vedligehold: ca. 276.000 kr. 
Udgifter til ekstraordinært vedligehold: ca. 7.2 mio. kr.

Fase 2, 2025: (Fokus på taget på stalden) Renovering af tag inkl. kviste, inddækninger mv.
Udgifter til ordinært vedligehold (2020-2025): ca. 528.000 kr.
Udgifter til ekstraordinært vedligehold: 1.83 mio. kr.

Fase 3, 2030: (Fokus på facader på ridehus og stald) Renovering af facader inkl. vinduer og døre mv.
Udgifter til ordinært vedligehold (2026-2030): ca. 1.47 mio. kr.
Udgifter til ekstraordinært vedligehold: ca. 479.000 kr.

Fase 4, 2034: (Fokus på indvendige overflader ridehus og stald) Renovering af indvendige vægge, 
lofter mv.
Udgifter til ordinært vedligehold (2031-2034): ca. 500.000 kr.
Udgifter til ekstraordinært vedligehold: 287.000 kr. 

7.1 Vurdering af hvorvidt den gamle stald opfylder lovkravene:
DSIHR har som en del af arbejdet ud fra kommissoriet vedr. Hørsholm Ridehus fået udarbejdet en rapport 
(bilag 3) med en vurdering af hvorvidt den gamle gule stald opfylder kravene i lov om hold af heste blandt 
andet hvad angår loftshøjde, boksstørrelse, luftkvalitet, cirkulation og lysforhold (naturligt/kunstigt lys). 

Rapporten konkluderer, at den gamle stald lever op til kravene i lov om hold af heste, sålænge HR sikrer 
den rigtige størrelse ponyer i de enkelte bokse. HR oplyser, at 8 af de 17 bokse i den gamle stald ikke har 
den korrekte størrelse til at rumme elevrideskolens nuværende ponyer, og at rideskolen ikke kan anvende 
en størrelse ponyer, som rent faktisk vil kunne stå i de 8 pågældende bokse. Rapporten konkluderer dog 
også, at stalden er utidssvarende og synes meget mørk. Rapporten anbefaler, at vinduerne udskiftes til 
større vinduer med hestelemme, så hestene kan stikke hovedet ud i det fri, og så der kommer mere 
dagslys ind i stalden. Derudover vil større vinduer, som kan åbnes også have en positiv effekt på 
indeklimaet i stalden og sikre en bedre cirkulation. Alt i alt vil en udskiftning af vinduerne betyde en bedre 
velfærd for hestene. 

Estimeret pris for udskiftning af vinduer i den gamle stald: 435.000 kr. ex moms.  

Rapporten forholder sig dog ikke til standen af den gamle stald, som ifølge HR selv er meget ringe. 
Klubben vurderer, at stalden er utidssvarende og at det indvendige træværk (vægge mellem enkelte af 
boksene) er angrebet af råd og i meget ringe stand. HR oplyser, at de store gamle krybber i metal er 
farlige for hestene, og at dørene ind til boksene med afskårne hjørner udgør en risiko for rytter og hest. 
Derudover oplyser klubben, at indeklimaet i stalden er dårligt – især i vinterhalvåret, hvor gulvene bliver 
fugtige og luften i stalden er varm og fugtig. Klubben oplyser, at der i vinteren 2019/2020 er blevet fjernet 
skimmelsvamp i den ene ende af stalden.      
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8. Svar på spørgsmål fra det politisk godkendte kommissorium:

8.1 Kan DSIHR øge indtægterne inden for de nuværende fysiske rammer?

DSIHR har udelukkende indtægter fra huslejebetalingerne fra HR. Hvis DSIHR skal øge indtægterne, skal 
huslejen for HR sættes op, hvilket i et vist omfang vil betyde, at Hørsholm Kommune skal betale et større 
lokaletilskud til HR, da lokaletilskuddet er afhængigt af klubbens udgifter til lokaler. 

Arbejdsgruppen har desuden drøftet muligheden for, at DSIHR administrerer udlejning af boksene for de 
privatejede heste, hvorved indtægterne fra pensionærerne vil gå direkte til DSIHR. Denne model vil 
betyde, at DSIHR i en vis udstrækning skal administrere indkøb af fourage mm. og evt. også være den 
part, som har personalet ansat med dertilhørende administration. Det vil også betyde, at huslejen for HR 
kan sænkes og lokaletilskuddet derved kan mindskes. Men udgiftsniveauet til vedligehold af bygningerne 
er stadig det samme, så hvis der reduceres i indtægterne til HR/DSIHR ved fx at sænke lokaletilskuddet 
skal HR/DSIHR øge indtægterne andre steder. 

HR vurderer, at bokslejen kun kan stige meget begrænset uden samtidige væsentlige forbedringer i 
kvaliteten af det tilbudte produkt.  

DSIHR betaler et viceværtbidrag på 168.000 kr. årligt til HR. Viceværtbidrager er et tilskud til at sikre, at 
der er bemanding på stedet døgnet rundt, hvilket især viste sig nødvendigt, da der udbrød brand på 
stedet for nogle år siden. Ifølge DSIHR bruger HR dette beløb og en del mere på at overholde sine 
forpligtelser overfor DSIHR, hvorfor det ikke er muligt at reducere dette bidrag til HR. 

Svar på Spørgsmålet:
Ja, DSIHR kan øge indtægterne ved at hæve huslejen fra HR, men en øget husleje betyder, at Hørsholm 
Kommune skal betale et øget lokaletilskud til HR. Derudover skal HR øge indtægterne for at betale for den 
øgede husleje, og ifølge klubben selv er det svært at øge indtægterne væsentligt inden for de nuværende 
fysiske rammer. 

8.2 Kan DSIHR øge indtægterne ved forbedring/forøgelse af kapaciteten (fx 
ekstra ridehal, staldpladser og øget foldkapacitet)?

DSIHR har kontaktet ejerne af Folehavegaard, hvis matrikel støder op til DSIHRs matrikel, for at spørge til 
mulighederne for at købe en del af grunden. Folehavegaard ønsker ikke at sælge jord fra. 

På nuværende tidspunkt lejer HR i juni-august to større græsfolde af Folehavegaard – kontrakten 
genforhandles hvert år. HR anvender græsfoldene til at tilbyde (mod ekstra betaling) pensionærerne 
mulighed for at få hestene på sommerfold. Derudover lejer HR i juni-august to større græsfolde i 
Folehaveskoven af Naturstyrelsen – denne kontrakt løber over længere tid end 1 år. Disse folde kan kun 
anvendes til heste, som kan gå ude døgnet rundt, da foldene ligger et stykke væk fra rideklubben. 
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Arbejdsgruppen har sideløbende bedt Team Plan og Byudvikling om at undersøge mulighederne for 
udbygning af Hørsholm Rideklub på en del af Folehavegaards matrikel (bilag 4). Folehavegaards matrikel 
ligger i landskabsfredningen for Folehavegaard af 1944 og en stor del af matriklen er beskyttet af 
fortidsbeskyttelseslinjen, som forhindrer placering af bebyggelse. Team Plan og Byudvikling konkluderer, 
at det af planmæssige årsager ikke er muligt at udbygge Hørsholm Ridehus udover egen matrikel.  

DSIHR vurderer, at det ikke er muligt at øge stald/bokspladserne indenfor egen matrikel, da flere heste 
kræver mere foldareal, og på nuværende tidspunkt er der det maksimale antal heste i HR til det 
tilgængelige foldareal.  

Svar på spørgsmålet:
Nej, det er ikke muligt at udvide kapaciteten inden for egen matrikel. Ejeren af nabomatriklen – 
Folehavegaard - ønsker ikke at sælge jord fra og derudover er det af planmæssige årsager heller ikke 
muligt at udbygge på nabomatriklerne.  

8.3 Kan de nuværende fysiske rammer ændres og 
vedligeholdelsesomkostningerne for DSIHR derved reduceres?

DSIHR har fået udarbejdet en drift- og vedligeholdelsesplan (bilag 2), som angiver 
vedligeholdelsesbehovet for Hørsholm Ridehus og staldbygninger de næste 15 år. Rapporten skelner 
mellem ordinært og ekstraordinært vedligehold, hvor DSIHR med baggrund i de nuværende økonomiske 
rammer kan dække omkostningerne til det ordinære vedligehold inden for deres budget, mens 
ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver ikke kan løses inden for DSIHRs budget. 

Ridehuset og den gamle gule stald kræver selvsagt mere vedligehold end den nye sorte stald, og hvis 
ridehuset og den gamle stald gennemgår en gennemgribende renovering, vil de årlige driftsomkostninger 
til vedligehold af ridehus og stald blive reduceret. Ingen af bygningen kan dog undværes, hvis rideklubben 
fortsat skal hvile på et fornuftigt forretningsgrundlag. 

Svar på spørgsmålet:
Ja, hvis Hørsholm Ridehus og den gamle stald gennemgår en gennemgribende renovering, vil de årlige 
driftsomkostninger til vedligehold af ridehus og stald blive reduceret 

8.4 Kan DSIHR nedsætte huslejen for HR, og Hørsholm Kommune derved 
reducere lokaletilskuddet til HR?

Overordnet set balancerer indtægter og udgifter for HR, så hvis lokaletilskuddet fra Hørsholm Kommune 
til HR reduceres, skal HR enten skaffe flere indtægter andre steder fra, eller HR skal reducere udgifterne.

Drift- og vedligeholdelsesplanen (bilag 2) viser, hvilket vedligeholdelsesbehov der er for ridehus og stalde. 
Da DSIHR udelukkende har indtægter fra huslejen fra HR vil en nedsættelse af huslejen betyde færre 
indtægter til DSIHR og derved færre midler at vedligeholde ridehus og stalde for. 
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Hvis ridehus og den gamle gule stald bliver renoveret gennemgribende, vil de ordinære 
vedligeholdelsesomkostninger formentligt kunne reduceres i en årrække, og derved vil DSIHR kunne 
sætte huslejen for HR ned og Hørsholm Kommune vil derved kunne reducere udgifterne til 
lokaletilskuddet. Det skal dog bemærkes, at lokaletilskuddet både reguleres ud fra klubbens 
driftsomkostninger til lokaler, ud fra klubbens medlemssammensætning (antal medlemmer til og med 24 
år) og ud fra antallet af aktivitetstimer i ridehus og rytterstue, så der er ikke tale om en liniær reduktion af 
lokaletilskuddet ved nedsættelse af huslejen.

Med udgangspunkt i lokaletilskudsansøgning for 2018, beregnes lokaletilskuddet, hvis HRs udgifter til 
husleje forhøjes med 100.000 samt reduceres med henholdsvis 100.000 kr. og 200.000 kr., mens antallet 
af aktivitetstimer er konstant. 

HRs tilskuds-
berettigede 
drifts-
omkostninger

Heraf 
husleje

Antal 
akt. 
timer

Lokaletilskud i 
kr./
lokaletilskud 
i % af HRs 
samlede 
driftsom-
kostninger

Ændring af 
lokale-
tilskud

Driftsom-
kostninger
og 
aktivitets-
timer 2018

626.000 503.000 4.500 577.000/
92%

0

Forhøjelse 
af driftsom-
kostninger
med 
100.000 kr.

726.000 603.000 4.500 587.000/
81%

+ 10.000

Reduktion 
af driftsom-
komstninger
med 
100.000 kr.

526.000 403.000 4.500 505.000/
96%

- 72.000

Reduktion 
af driftsom-
komstninger
med 
200.000 kr.

426.000 303.000 4.500 409.000/
96%

- 168.000

Det skal bemærkes, at det alene er DSIHR, som kan regulere på huslejen for HR, da DSIHR ejer 
bygningerne, som HR lejer sig i. Hørsholm Kommune kan ikke regulere de økonomiske aftaler mellem 
DSIHR og HR. 



Hørsholm Ridehus - en analyse af mulighederne for at finde finansiering til nødvendig renovering af Hørsholm Ridehus og 
stalde jf. budgetaftalen 2020-2023.

15/26

Svar på spørgsmålet:
Ja, DSIHR kan godt sætte huslejen for HR ned, og Hørsholm Kommune kan derved reducere udgifterne til 
lokaletilskud. Denne model kan dog kun anbefales, såfremt stalde og ridehus bliver gennemgribende 
renoveret, så DSIHR kan nøjes med færre midler til at vedligeholde Hørsholm Ridehus og stalde for. Med 
DSIHRs nuværende budget kan DSIHR varetage det ordinære vedligehold af ridehus og stalde. 

8.5 Kan DSIHRs vedtægter ændres for derved at muliggøre en anden 
samarbejdsform mellem DSIHR og HR og/eller ændret kommunalt 
engagement i DSIHR?

Arbejdsgruppen har undersøgt hvorvidt en sammenlægning af DSIHR og HR kan ændre på pengeflowet 
mellem de to parter herunder mulighederne for at øge indtægterne til DSIHR.  

Hvis HRs aktiviteter og forpligtelser overgår til DSIHR, og klubben derved nedlægges, vil den nye DSIHR 
ikke kunne modtage lokaletilskud eller aktivitetstilskud, da en selvejende institution ikke kan modtage 
tilskud efter folkeoplysningsloven. Den nye DSIHR vil have de samme udgifter som den gamle DSIHR og 
rideklubben tilsammen, men den nye DSIHR vil ikke længere modtage et årligt kommunalt tilskud på ca. 
634.000 kr. (577.000 kr. i lokaletilskud og 57.000 kr. i aktivitetstilskud). 

Hvis DSIHR nedlægger sig selv vil DSIHRs formue - herunder bygningerne jf. DSIHRs vedtægter tilfalde 
Hørsholm Kommune. Hørsholm kommune kan da vælge:

1. at overdrage bygningerne til den folkeoplysende forening HR, som herefter får al ansvar for fx 
bygningsvedligeholdet. Ved overdragelsen af bygningerne til rideklubben, vil kommunen ikke 
længere have medbestemmelse over bygningerne, da kommunen ikke kan stille krav til valg af 
bestyrelsesmedlemmer i en folkeoplysende forening – her vælges den samlede bestyrelse på 
klubbens generalforsamling

2. at beholde bygningerne og stille bygningerne vederlagsfrit til rådighed for den folkeoplysende 
forening HR. Kommunen vil være ansvarlig for al bygningsvedligehold og samtidigt stå som ejer af 
bygningerne

3. at sælge bygningerne og lade formuen komme den lokale ridesport til gode, som nævnt i 
vedtægterne for DSIHR

4. at undersøge mulighederne for at anvende bygningerne til andet formål  

DSIHR har tidligere fået afslag på fondsansøgninger med den begrundelse, at DSIHRs vedtægter beskriver 
et så tydeligt kommunalt engagement, at fonde anser bygningerne for værende kommunale og derved 
ikke interessante for fonde at støtte. Såfremt vedtægterne ændres, og kommunen får en mindre 
fremtrædende rolle, så kan mulighederne for at modtage fondsstøtte måske øges.  

Svar på spørgsmålet:
Ja, vedtægterne vil kunne ændres på en generalforsamling i DSIHR, men for DSIHR og HR er der ikke 
nogen umiddelbar gevinst ved at ændre på forholdet og derved pengeflowet mellem de to parter. For 
kommunen vil der være en økonomisk gevinst ved, at HR nedlægges og klubbens forpligtelser overgår til 
DSIHR, da kommunen så ikke længere skal betale lokaletilskud. Dog vil DSIHR i så fald skulle øge sine 
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indtægter andre steder fra svarende til det beløb, som HR har modtaget i lokaletilskud, og det vil 
formentlig være en meget stor udfordring for DSIHR. 

Det er en overvejelse værd, om DSIHRs vedtægtes bør ændres, så kommunens engagement i DSIHR 
nedtones væsentligt, hvilket måske vil øge DSIHRs muligheder for at modtage fondsmidler. 

8.6 Kan DSIHR optage forskellige lån til finansiering af udgifterne til renovering 
(fx banklån, lån af kommunen, kombination af banklån og lån af 
kommunen …)?

Arbejdsgruppen har undersøgt mulighederne for at optage forskellige lån.

1. DSIHR optager et banklån: DSIHR har kontaktet forskellige banker, og meldingen er den samme 
fra bankerne – nemlig at DSIHR kan optage et banklån under forudsætning af, at Hørsholm 
Kommune stiller garanti eller kaution for lånet. 

2. Hørsholm Kommune yder et lån til DSIHR: Hørsholm Kommune kan optage lån i kommunekredit 
til DSIHR. Lånet skal betales tilbage i løbet af 25 år, og kommunen skal deponere et tilsvarende 
beløb. Deponeringen tælles dog ikke med i kommunens likviditetstræk, men det deponerede 
beløb fastlåses. 

3. Hørsholm Kommune yder et tilskud til DSIHR: Hørsholm Kommune har jf. den åbnede tilgang til 
lånefinansiering af anlægsprojekter pgr. covid-19 situationen mulighed for at lånefinansiere et 
tilskud til DSIHR til udskiftning af taget på ridehuset. Det er en forudsætning at arbejdet er 
gennemført i 2020, hvilket DSIHR vurderer er muligt. 

8.7 Hvad er konsekvenserne ved at ændre på forholdet mellem antallet af 
rideskoleheste og antallet af pensionærer?

HR har pt 13 rideskoleheste/elevheste og 30 pensionærer. Ifølge DSIHR er der stor forskel på, hvor meget 
frivilligt arbejde der lægges fra de to grupper. Pensionærerne lægger et meget stort stykke frivilligt 
arbejde til klubben, mens det frivillige arbejde fra rideskolen begrænser sig til de timer forældrene lægger 
ved stævner, som deres børn deltager i. 

Konsekvenser ved flere rideskoleheste og færre pensionærer: klubben vil komme til at mangle frivillig 
arbejdskraft fra pensionærerne, og klubben vil skulle fokusere på at engagere forældregruppen i det 
frivillige arbejde. Derudover tillader de fysiske forhold i ridehuset ikke, at der oprettes flere rideskolehold, 
da ridehuset ikke kan rumme flere heste pr. hold. 

Konsekvenser ved flere pensionærer og færre rideskoleheste: For at drive rideskole er det nødvendigt 
med et vist antal ponyer/heste, da hestene skal kunne hvile mellem undervisningsgangene, og for at 
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undgå at skulle aflyse undervisningen, når hestene er syge. Ifølge HR kan det nuværende antal 
rideskoleheste ikke reduceres yderligere, hvis man ønsker at drive elevrideskole. 

Hvis elevrideskolen nedlægges vil klubben have flere indtægter fra boksudlejning, men klubben vil også 
have færre indtægter fra rideskoleeleverne, pgr. det lavere antal rideskoleheste. HR vil få udbetalt et 
noget lavere aktivitetstilskud og også et lavere lokaletilskud fra Hørsholm Kommune ved ikke længere at 
have elevrideskole, dog har rideklubben også reducerede udgifter til personale til undervisningen – se 
nedenstående skemaer:

Mistede indtægter/reducerede udgifter pr. måned ved 180 færre medlemmer

Kontingent 12.000 
Holdundervisning (1 times undervisning pr.  
uge a 500 kr. pr. måned)

90.000

Aktivitetstilskud 5.700

I alt pr. måned 107.700

Hertil kommer evt. mistede indtægter i lokaletilskud alt efter antallet af medlemmer over/under 25 år. 

Økonomiske konsekvenser for HR ved nedlæggelse af elevrideskolen og udlejning af 13 bokse til 
pensionærer pr. måned
Øgede indtægter fra 
pensionærer

49.400

Mistede indtægter ved 
180 færre medlemmer

-107.700

Reducerede udgifter til 
1 fuldtidsansat 
personale til 
rideundervisning

20.000

I alt* -38.300
*Øgede udgifter til foder og personale ved et øget antal pensionærer forudsættes udlignet med 
reducerede udgifter til samme hvis elevrideskolen nedlægges. 

Den nye stald anvendes primært af pensionærerne, og DSIHR er tvivlende overfor, hvorvidt det er muligt 
at leje bokse i den gamle stald ud til pensionærerne, da den gamle stald ikke kan tilbyde optimale forhold 
for hestene, hvad angår lysforhold og luftcirkulation. Boksene i den gamle stald varierer i størrelsen, og 
ifølge DSIHR er boksene jf. lov om hold af heste udelukkende anvendelige til ponyer, hvilket indsnævrer 
gruppen af potentielle nye pensionærer.

8.8 Kan kommunen ændre beregningsgrundlag for lokaletilskud til HR?

Som udgangspunkt er lokaletilskudsreglerne ens for samtlige foreninger, så der vil ikke kunne laves 
særlige regler kun for HR. Dog vil det formentligt være muligt at lave en regel specielt for lokaletilskud til 
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rideklubber i kommunen, som fx går på, at der skal være x - antal ryttere i ridehuset for at kommunen 
vurderer, at kapaciteten er udnyttet tilstrækkeligt, og at der derved udløses en aktivitetstime i 
lokaletilskudssammenhæng. Denne model vil dog være meget tung at administrere og stort set umulig at 
kontrollere. 

Det er også muligt generelt set at ændre lokaletilskudsreglerne, så alle klubber i kommunen maksimalt fx 
kan få dækket 85% af driftsomkostningerne mod de nuværende 96%. 

Et ændret beregningsgrundlag for lokaletilskud kræver en nærmere dialog med DSIHR og HR for blandt 
andet at sikre, at reglerne ikke går på kompromis med sikkerheden i ridehuset. 

Svar på spørgsmålet:
Ja, lokaletilskudsreglerne kan godt ændres for HR og for andre foreninger, som modtager lokaletilskud. 
Med udgangspunkt i lokaletilskudsansøgning for 2018 vil lokaletilskuddet for HR bliver reduceret med 
45.000 kr. såfremt tilskudssatsen reduceres fra 96% til 85%. Et reduceret lokaletilskud vil naturligvis få 
økonomiske konsekvenser for foreningerne, og det anbefales at en sådan ændring varsles med minimum 
1 år, så klubberne har mulighed for at tilpasse budgetterne i forhold til det reducerede lokaletilskud. 

8.9 Hvor stort et kommunalt tilskud pr. medlem ydes der i Hørsholm 
sammenlignet med vores nabokommuner?

Arbejdsgruppen vurderer, at dette spørgsmål ikke er relevant at besvare, da lokaletilskuddet til HR følger 
kommunens regler på området, så HR får hverken mere eller mindre i tilskud end tilskudsreglerne 
foreskriver. Eventuelle forskelle fra kommune til kommune i forhold til, hvor store kommunale tilskud 
rideklubber modtager, kan fx skyldes:

 at lokaletilskudsreglerne varierer fra kommune til kommune
 at de fysiske forhold rideklubberne imellem er forskellige herunder hvilket vedligeholdelsesbehov 

de enkelte rideklubber skal opfylde
 at der er forskel på klubbernes driftsudgifter herunder hvor stor en husleje de enkelte 

rideklubber betaler

9. Variabler/håndtag der kan skrues på for DSIHR, HR og Hørsholm 
Kommune 

På baggrund af arbejdsgruppens arbejde kan der defineres en række variabler/håndtag, der kan skrues på 
for henholdsvis DSIHR, HR og kommunen for at sikre øgede indtægter til DSIHR og HR og reducerede 
udgifter fra kommunen til DSIHR og HR. Herunder beskrives de forskellige variabler, samt hvilke 
konsekvenser variablerne har for de forskellige parter.
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9.1 Hvordan kan Hørsholm Kommune reducere udgifterne til HR og/eller få 
tilbagebetalt en del af et ekstraordinært lån til DSIHR?

1. Hørsholm Kommune kan stille som forudsætning for et ekstraordinært lån/tilskud til renovering af 
ridehustaget, at DSIHR betaler fx 36.000 kr. årligt tilbage over de næste 25 år. 

Konsekvenser for DSIHR: DSIHR har kun indtægter fra huslejen fra HR, så et krav om tilbagebetaling af et 
givet beløb til kommunen betyder, at DSIHR har et mindre beløb til rådighed til det ordinære vedligehold 
af bygningerne.  

Hvis DSIHR derimod øger huslejeindtægterne med fx 100.000 kr. og betaler 36.000 kr. tilbage til 
kommunen årligt, vil der være yderligere indtægter på 64.000 kr. til vedligehold af ridehus og stalde. 

Konsekvenser for HR: Hvis DSIHR hæver huslejen for HR med 100.000 kr. årligt, vil HR få yderligere 10.000 
kr. i lokaletilskud (med udgangspunkt i 2018 ansøgning), men skal så selv finde øgede indtægter eller 
reducere udgifterne svarende til 90.000 kr. årligt for at opnå et budget i balance. 

Konsekvenser for Hørsholm Kommune: Kommunen vil årligt få indtægter på 36.000 kr. mod yderligere 
udgifter til lokaletilskud på 10.000 kr. – dvs. i alt indtægter på 26.000 kr. årligt – i alt over 25 år: 650.000 
kr. 

2. Hørsholm Kommune kan efter nærmere aftale med DSIHR helt eller delvist overtage vedligehold af 
Hørsholm Ridehus og stalde mod at DSIHR sætter huslejen for HR ned.

Konsekvenser for DSIHR: Drifts- og vedligeholdelsesrapporten, som DSIHR har fået udarbejdet viser, at 
der over de næste 15 år er behov for ordinært vedligehold på ca. 185.000 kr. årligt inkl. moms. Hvis 
Hørsholm Kommune helt eller delvist overtager vedligeholdet af ridehus og stalde, vil DSIHR ikke længere 
have behov for indtægter til at løse disse opgaver, og DSIHR vil således kunne reducere huslejeniveauet 
for HR med et tilsvarende beløb eller mindre, såfremt Hørsholm Kommune vil kræve en del af beløbet for 
renovering af ridehustaget tilbagebetalt. 

Konsekvenser for HR: Når HR får reduceret huslejen, reduceres lokaletilskuddet fra Hørsholm Kommune 
også – der er dog ikke en liniær nedskrivning af lokaletilskuddet. Hvis huslejen fx nedsættes med 100.000 
kr. (med udgangspunkt i ansøgning for 2018) vil HR modtage 72.000 kr. mindre i lokaletilskud, hvilket 
svarer til 96% af klubbens samlede udgifter til drift af lokaler. I dag dækker lokaletilskuddet 92% af 
klubbens udgifter til drift af lokaler. 

Konsekvenser for Hørsholm Kommune: Hørsholm Kommune kan efter nærmere aftale med DSIHR helt 
eller delvist overtage ordinært vedligehold af ridehus og stalde. Hørsholm Kommune kan muligvis løse 
denne opgave billigere end DSIHR fx ved brug af intern arbejdskraft. Ved brug af ekstern arbejdskraft skal 
der muligvis afsættes en % del af de samlede omkostninger til intern byggestyring. 
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3. Hørsholm Kommune kan ændre reglerne for lokaletilskud, så foreninger fx max kan få dækket 85% 
af de samlede udgifter til drift af lokaler mod det nuværende max på 96%. 

Konsekvenser for HR: Hvis reglerne for lokaletilskud ændres, og HR max kan få dækket 85% af de samlede 
driftsudgifter til lokaler, vil lokaletilskuddet blive reduceret med ca. 45.000 kr. med udgangspunkt i 
lokaletilskudsansøgning 2018. HR skal da regulere på indtægter/udgifter for at fastholde et budget i 
balance.

Konsekvenser for DSIHR: Mulighederne for at øge huslejen kan vanskeliggøres, da HR ved et ændret 
lokaletilskudsniveau i forvejen skal regulere på indtægter/udgifter for at fastholde et budget i balance. 

Konsekvenser for Hørsholm Kommune: Hørsholm kommunes tilskudsregler gælder som udgangspunkt for 
alle tilskudsberettigede foreninger i kommunen, så hvis kommunen ændrer lokaletilskudsreglerne, 
gælder de ændrede regler for samtlige foreninger, som modtager lokaletilskud. Det bør undersøges 
nærmere hvilke konsekvenser det vil få for fx kommunens spejdergrupper, hvis reglerne ændres til at 
foreningerne får dækket max 85% af driftsudgifterne mod de nuværende max 96%. 

9.2 Hvordan kan DSIHR øge indtægterne/reducere udgifterne?

1. DSIHR kan sætte huslejen for HR op med fx 100.000 kr.

Konsekvenser for HR: Med udgangspunkt i lokaletilskudsansøgning 2018 (samme 
medlemssammensætning, samme antal aktivitetstimer og samme niveau for andre driftsomkostninger) 
vil rideklubben få yderligere 10.000 kr. i lokaletilskud og derved have yderligere udgifter for 90.000 kr. til 
betaling af huslejen. For at sikre et budget i balance skal HR skaffe yderligere indtægter eller reducere 
klubbens udgifter med et tilsvarende beløb.

HR vurderer, at det kun er muligt at hæve indtægterne ved boksudlejning med et mindre beløb. Muligvis 
kan HR også reducere på andre af klubbens driftsudgifter. Men hvis ikke vil denne model få negative 
økonomiske konsekvenser for HR.

Konsekvenser for Hørsholm Kommune: Med udgangspunkt i lokaletilskudsansøgning 2018, vil kommunen 
have yderligere udgifter til lokaletilskud på 10.000 kr. 

2. DSIHR kan i stedet for at leje alle faciliteter ud til HR, som derefter skaber egne indtægter, 
bortforpagte til en privat aktør, med krav om rideskoledrift, som en del af virksomheden. Såfremt 
forpagtningsafgiften kan være højere end de ca. 330.000 kr. inkl. moms årligt, som er netto 
indtægten til udlejning i dag (indtægt minus vicevært-bidrag), forøger DSIHR sin årlige indtægt til 
vedligeholdelse mv. 

Konsekvenser for HR: Klubbens muligheder for at skabe egne indtægter begrænses, hvis faciliteterne 
bortforpagtes med krav om rideskoledrift. Samarbejdsrelationerne mellem HR og en forpagter skal 
klarlægges, og det er ifølge DSIHR langt fra givet, at en forpagter vil acceptere HR i sin nuværende form.  
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Konsekvenser for DSIHR:  Såfremt der kan indgås en forpagtningsaftale på mere end ca. 330.000 kr. inkl. 
moms årligt (svarende til den nuværende nettoindtægt), forbedres DSIHRs muligheder for løbende at 
vedligeholde faciliteterne. Omfanget af krav som en privat forpagter vil skulle leve op til, herunder 
omfanget af krav til rideskoledrift, vil formentlig spille en stor rolle for forpagtnings-indtægten og vil 
skulle afklares nærmere, hvis den skal realiseres. 

Konsekvenser for Hørsholm Kommune:  Forudsat at forpagtningsafgiften kan være højere end netto 
huslejen (indtægt minus vicevært-bidrag) er i dag, vil DSIHR forbedre sine muligheder for at drive 
bygninger og faciliteter, og der vil fremadrettet ikke i samme grad være behov for (kommunalt) tilskud til 
finansiering af de ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver i ridehus og stalde. 

3. DSIHR kan reducere udgifterne til bygningsvedligehold

Konsekvenser for HR: Rideklubben vil formentligt opleve, at ridehus og stalde ikke vedligeholdes 
tilstrækkeligt, og det kan betyde, at klubben får sværere ved at leje bokse ud til pensionærerne, og 
klubben derved mister indtægter ved at have tomme bokse. 

Konsekvenser for DSIHR: DSIHR har blandt andet til formål jf. vedtægterne at vedligeholde ridehus og 
stalde, og hvis udgifterne til bygningsvedligehold reduceres, vil bygningerne givetvis ikke blive 
vedligeholdt tilstrækkeligt. 

Konsekvenser for Hørsholm Kommune: Hørsholm Ridehus og staldbygningerne har kulturhistorisk værdi 
for kommunen og kommunens borgere, og hvis bygningerne ikke vedligeholdes tilstrækkeligt og derved 
risikerer at forfalde, vil kommunen miste en markant del af sit visuelle udtryk.

4. DSIHR kan ændre i vedtægterne, så det kommunale engagement i DSIHR ændres ved et færre 
antal kommunalbestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen for DSIHR samt ændring af bestemmelsen 
om, at ved nedlæggelse af DSIHR tilfalder værdierne Hørsholm Kommune.  

Konsekvenser for HR: Umiddelbart ingen konsekvenser.

Konsekvenser for DSIHR: Muligvis vil en ændring af det kommunale engagement i DSIHR øge chancerne 
for, at DSIHR kan søge private fonde til at vedligeholde ridehus og stalde. Det betydelige kommunale 
engagement i DSIHR har ifølge DSIHR været begrundelsen for afslag ved tidligere fondsansøgninger. 

Ved en nedlæggelse af DSIHR vil DSIHR have mulighed for at kapitalisere egne værdier i stedet for at 
værdierne tilfalder Hørsholm kommune.

Konsekvenser for Hørsholm Kommune: Kommunen/lokalpolitikerne vil miste indflydelse i DSIHRs 
bestyrelse, og kommunen giver afkald på de værdier som bygningerne repræsenterer hvis DSIHR 
nedlægger sig selv. 
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9.3 Hvordan kan Hørsholm Rideklub øge indtægterne/reducere udgifterne?

1. HR kan øge prisen for boksleje

Konsekvenser for HR: HR giver udtryk for, at den månedlige pris for opstaldning reguleres i takt med 
inflationen og klubben justerer desuden priserne i forhold til de faktiske omkostninger til køb af fourage 
mm. Klubben vurderer selv, at der er begrænsede muligheder for yderligere forhøjelser af bokslejen uden 
også samtidige væsentlige forbedringer i det tilbudte produkt.  

Konsekvenser for DSIHR: Umiddelbart ingen konsekvenser.

Konsekvenser for Hørsholm Kommune: Umiddelbart ingen konsekvenser.

2. HR kan øge prisen for elevrideskoleholdene

Konsekvenser for HR: HR vurderer, at prisniveauet for rideskoleholdene er passende, og at klubben vil 
miste medlemmer til andre klubber, såfremt priserne hæves yderligere. 

Konsekvenser for DSIHR: Umiddelbart ingen konsekvenser.

Konsekvenser for Hørsholm Kommune: Umiddelbart ingen konsekvenser.

3. HR kan øge prisen for medlemskab af klubben

Konsekvenser for HR: Prisen for medlemskab af HR ligger lidt over den gennemsnitlige pris for 
medlemskab af klubber i umiddelbar nærhed af Hørsholm, så HR vurderer, at prisen er passende og kun 
kan stige marginalt. 

Konsekvenser for DSIHR: Umiddelbart ingen konsekvenser.

Konsekvenser for Hørsholm Kommune: Umiddelbart ingen konsekvenser.

4. DSIHR kan ændre vedtægterne, så der ikke længere er krav om i vedtægterne, at der skal drives 
elevrideskole 

Konsekvenser for HR: HR vil få mulighed for at leje yderligere 13 bokse ud til pensionærer, men vil også 
miste en stor andel af sine medlemmer og have et medlemstal som i store træk følger antallet af 
pensionærer – dvs. formentligt et medlemstal på ca. 50 personer i stedet for de nuværende ca. 230 
personer. HR vil formentlig skulle gennem en væsentlig kulturændring, som muligvis også vil betyde en 
udskiftning i bestyrelsen.
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Modregnes indtægter og udgifter ved at nedlægge rideskolen betyder det med det nuværende niveau for 
aktivitetstilskud og lokaletilskud samlet set, at HR mister ca. 40.000 kr. pr. måned. 

Konsekvenser for DSIHR: DSIHR skal via en generalforsamling ændre vedtægterne. 

Konsekvenser for Hørsholm Kommune: Hvis elevrideskolen i Hørsholm Rideklub nedlægges, vil det ikke 
længere være muligt for byens borgere at modtage rideundervisning uden selv at eje eller have part i en 
hest/pony, da kommunens anden rideklub (Kokkedal Rideklub) ikke tilbyder elevrideskole. 
Rideundervisning i Hørsholm vil således være forbeholdt den gruppe borgere, som har økonomisk 
råderum til selv at eje en hest/pony. 

HR vil ikke længere være en aktiv del af lokalsamfundet med deltagelse i kommunens sommeraktiviteter, 
da det forudsætter elevrideskoleheste. HR vil formentligt heller ikke længere deltage i Kulturdagen, da 
det oftest er elevrideskoleheste som benyttes til ponytrækket. 

5. HR kan ændre på forholdet mellem pensionærer og rideskoleheste

Konsekvenser for HR: Andelen af pensionærer kan ikke øges på bekostning af antallet af rideskoleheste, 
da antallet af rideskoleheste i så fald bliver for lille til i det hele taget at kunne drive en elevrideskole. Ved 
at øge andelen af pensionærer vil klubben få flere indtægter fra bokse, men vil samtidigt miste 
medlemsindtægter, indtægter fra rideundervisning samt aktivitetstilskud og lokaletilskud fra kommunen 
– samlet set vil klubben miste ca. 40.000 kr. pr. måned ved at nedlægge elevrideskolen. 

Andelen af rideskoleheste kan muligvis øges på bekostning af antallet af pensionærer med en økonomisk 
gevinst til følge for klubben. Erfaringen viser dog, at det primært er pensionærerne som lægger det 
frivillige arbejde i klubben, så hvis 

Konsekvenser for DSIHR: Umiddelbart ingen konsekvenser.

Konsekvenser for Hørsholm Kommune: Umiddelbart ingen konsekvenser.

10. Konklusion 
Der er tre parter som er direkte eller indirekte er involveret i aktiviteterne i Hørsholm Ridehus. Parterne 
er tæt forbundne, og organisatoriske og eller økonomiske ændringer hos den ene part vil ofte have 
konsekvenser for de to andre parter. 

1. DSIHR ejer Hørsholm Ridehus og stalde og har blandt andet til formål at bevare og vedligeholde 
bygningerne samt sikre, at der drives rideskole og sikres mulighed for opstaldning af privatejede 
heste. DSIHR lejer alle faciliteter ud til HR. 

2. HR lejer faciliteterne og driver rideskolen samt udlejer bokspladser.
3. Hørsholm Kommune giver lokaletilskud til HRs udgifter til leje og drift af ridehuset. Kommunens 

udgifter til lokaletilskuddet er blandt andet afhængigt af klubbens faktiske udgifter til husleje. 
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Med den nuværende organisering og økonomiske forhold har DSIHR økonomisk råderum til at varetage 
ordinært vedligehold i Ridehus og stalde, men der er ikke mulighed for at spare op til større 
vedligeholdelsesopgaver. Den samlede økonomi er dog baseret på et væsentligt tilskud fra Hørsholm 
kommune i form af lokaletilskud til HR, og administrationen vurderer, at der ikke er noget væsentligt 
økonomisk incitament for DSIHR og HR til at optimere på de nuværende forhold. 

Analysen belyser en række forslag som har til mål at forbedre økonomien for DSIHR og for HR, men 
størstedelen af forslagene viser kun en marginal positiv effekt på de økonomiske forhold. Det er dog 
væsentligt at pointere, at en del af analysens forslag til forhold, der kan reguleres på for at forbedre 
økonomien hos henholdsvis DSIHR og HR, bygger på udsagn fra de to parter, og administrationen har 
begrænsede muligheder for at efterprøve eller vurdere rigtigheden af disse udsagn. 

Administrationen anbefaler, at DSIHR gentænker de organisatoriske forhold herunder forholdet til HR. 
DSIHR bør vurdere, hvorvidt udlejning af ridehus og stalde til en privat aktør/forpagter med krav om 
rideskoledrift vil kunne sikre DSIHR en væsentligt bedre økonomi med økonomisk råderum til 
fremadrettet både at betale for det ordinære og det ekstraordinære bygningsvedligehold af ridehus og 
stalde.   



Hørsholm Ridehus - en analyse af mulighederne for at finde finansiering til nødvendig renovering af Hørsholm Ridehus og 
stalde jf. budgetaftalen 2020-2023.

25/26

11. Bilagsoversigt:

Bilag 1: Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus’ vedtægter 
Bilag 2: Drift- og vedligeholdelsesplan for Hørsholm Ridehus og tilhørende staldbygninger 
Bilag 3: Rapport med vurdering af hvorvidt den gule stald lever op til kravene i lov om hold af heste 
Bilag 4: Forundersøgelse af mulighederne for udbygning af Hørsholm Rideklub udarbejdet af Hørsholm 
Kommune 





VEDTÆGTER 

FOR 

"DEN SELVEJENDE INSTITUTION HØRSHOLM RIDEI-IUS" 

§ 1.

Institutionens navn er "Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus". 

§ 2.

Institutionens formål er 

■ at eje ejendommen matr. Nr. 1 c og 1 gf Hørsholm by og sogn, med derpå værende bygninger
og eventuelt at erhverve yderligere fast ejendom,

■ at bevare og vedligeholde de på førnævnte ejendom eksisterende bevaringsværdige bygninger,
derunder navnlig det fra Hillerødsholm overførte ridehus fra 1817, og eventuelt påføre yderligere
bebyggelse,

■ at sørge for, at der stedse drives rideetablissement ved udlejning og/eller bortforpagtning -
derunder rideskole, ridestald for privatejede heste og hjemsted for udøvelse af ridesport i det
hele taget, såvel dressurridning som springridning, afholdelse af ridekonkurrencer m.v.,

• at påse, at driften af rideetablissementet stedse foregår på en måde, der er de smukke
bygninger værdig, og at eventuelle nye bygninger opføres i en stil, der harmonerer med
ridehusets, samt i det hele

■ at virke til fremme for ridesporten i Hørsholm Kommune i overensstemmelse med god
rytterskik.

§ 3.

Den til institutionens etablering og drift fornødne kapital er tilvejebragt ved indskud fra Hørsholm 
Kommune og foreningen "Hørsholm Ridehus' Venner", der som hovedaktionærer i Hørsholm 
Ridehus A/S har foranlediget, at dette selskabs faste ejendom matr. Nr. 1 c m.fl., Hørsholm By og 
sogn, er overdraget til institutionen mod overtagelse af de selskabets påhvilende forpligtigelser, 
og et kontant tilskud fra Hørsholm Kommune, hvilket tilskud ikke vil blive krævet forrentet eller 
afdraget over rideetablissementets drift. 

§ 4.

Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af syv medlemmer. 
Hørsholm Kommunalbestyrelse vælger heraf af sin midte tre, 
to udpeges af bestyrelsen for "Hørsholm Rideklub af 2003", 
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 Ejendommen
Drifts- og vedligeholdelsesplan: Hørsholm Rideskole

Om ejendommen

Det prægtige gule ridehus, der huser Hørsholm rideklub, er et arkitekturhistorisk vartegn for Hørsholm kommune, og det første der

fanger øjet, når man kommer kørende langs skovbrynet ad folehavevej. 

Når man træder indenfor i det store ridehus´ manege, gennem sydporten med Kong Frederik den. 4.s initialer, ser man det

beundringsværdige tøndehvælv, der holder det fine røde mansardtag oppe. En byggeskik og æstetik man ikke ser i nutidens arkitektur.

Selve Ridehuset har dybe rødder i historien og blev tegnet af Arkitekt Laurids de Thurah, der blandt andet også har tegnet

Eremitageslottet, spiret til Vor Frelser Kirke og daværende Hirschholm slot i Hørsholm. Bygningen stod færdig som en del af de danske

kongers stutteri ved Frederiksborg slot i 1817 i Hillerød, men efter indførelsen af demokratiet blev bygningerne overtaget af staten,

solgt videre til privateje og ridehuset gik langsomt i forfald. 

Bygningen stod i 1936-1937 i så dårligt stand at det blev besluttet at bruge den som brandøvelse da området skulle omlægges til

villabebyggelser. Før dette skete henvendte den nystiftede Hørsholm Rideklub (1934) sig da de manglede et ridehus til de kolde

vintermåneder og købte derfor det gamle ridehus i Hillerød. 

Karen Blixens søster, Ellen Dahl, ejer af Folehavegård hvor rideklubben holdt til, skænkede et stykke jord fra folehavegård, med

betingelse at det gamle ridehus blev bevaret og genopbygget her. 

Et imponerende flytnings- og genopbyggelsesprojekt gik i gang for at redde bygningen. Alle genanvendelige dele nummereret og flyttet,

resten blev bygget på ny. I 1940 stod ridehuset færdig med ny pragt på sin nuværende plads i Hørsholm. 

Et ridehus af en arkitektonisk og historisk kvalitet man ikke ser i andre ridehusbygninger i landet, der også danner grobund for et aktivt

foreningsliv i lokalområdet, da det er den eneste rideskole i Hørsholm. 

En bygning der fortæller en historie i sig selv og er med til at danne fremtidens ryttere og folk med passion omkring heste i en forening

med plads til alle.

Stamdata 

Areal: 1.851 m2

Opført: 1939 

Ejendomsnr.: 20526 

Matrikel nr.: 

1C HØRSHOLM BY, HØRSHOLM
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Den samlede vurdering af ejendommens byggetekniske tilstand vurderes at være i middel stand, men med behov for øjeblikkelige renoveringer på flere bygningsdele.
Bygningen er opført i gode materialer med en lang levetid, men bærer præg af, at ikke være løbende vedligeholdt på et tilstrækkeligt niveau.

Der ligges årligt 150.000-200.000 kr. til side til ordinære vedligeholdelse af bygningen. Dette vurderes som et passende beløb og vil kunne opretholde en passende stand for 
bygningen. Omkostningen er på ca. 100 kr./m²/år til den løbende drift og vedligeholdelse afspejler også dette.

Det anbefales at løbende vedligehold opretholdes og at større renovering udføres i 4 etaper fordelt over de næste 15 år.
Taget på ridehuset vurderes at være i kritisk tilstand, med høj risiko for svigt inden for overskuelig tid. Svigt i tagkonstruktionen vil medføre følgeskade på tilstødende 
bygningsdele, herunder den karakteriske underliggende spærkonstruktion.
Bortset fra den nedre tagflade mod nord, som blev renoveret i 2010, anbefales det at taget på ridehuset udskiftes hurtigst muligt. Det vil være muligt at opdele udskiftningen i flere 
etaper, men der vil være en synergi i at samle det i et projekt, idet at udgifter til byggeplads, stillads mv. således kun afholdes én gang.
Tagflader som ikke bliver renoveret har samtidig en øget risiko for kritiske skader, som medfører øget udgifter til udbedring og vedligehold.

Etape 1: 2020 (Fokus på taget på ridehuset)
Renovering af tag med nyt fast undertag, ny tagbelægning inkl. inddækninger, skotrender mv. renovering af kviste.
Sum total: 7.475.500 inkl. moms.

Etape 2: 2025 (Fokus på taget på stalden)
Renovering af tag inkl. kviste, inddækninger mv.
Sum total: 2.088.600 inkl. moms.

Etape 3: 2030 (Fokus på facader på ridehus og stald)
Renovering af facader inkl. vinduer og døre mv.
Sum total: 1.667.300 inkl. moms.

Etape 4: 2034 (Fokus på indvendige overflader ridehus og stald)
Renovering af indvendige vægge, lofter mv.
Sum total: 566.500 inkl. moms.



23.4.2020 Overblik - Plan1

https://www.driftsplaner.dk/c/246/print/overview/ 4/7

 Overblik
Drifts- og vedligeholdelsesplan: Hørsholm Rideskole

Nøgletal 

Ekstraordinære
omkostninger

9.798.511  kr.
Dette dækker omkostninger til

udskifting af bygningsdele, stillads,

byggeplads, og rådgiver.

Omkostninger til drift og
vedligeholdelse

2.775.446 kr.
Dette dækker omkostninger til

materialer og arbejdsløn over en 15-

årig periode.

Samlet areal

1.851 m2

Samlet bruttoetageareal er etagemeter

som både dækker bolig, erhverv, loft

m.v.

Drift og vedligehold pr. m
/ år

100 kr.

Prisen angiver omkostning pr.

kvadratmeter pr. år til drift og

vedligeholdelse.

2

Prisindeks: 105,4

Prisindeks pr. 30-09-2019. Prisindeks er et byggeomkostningsindeks.
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 Budget for drift og vedligeholdelse

Udgifterne fordelt pr. år i tusinde kr.

Prisen dækker materiale og arbejdsløn inkl. moms og prisindeks

 = Omkostninger til drift og vedligeholdelse     = Ekstraordinær omkostninger
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 Fordelingsplan

Udgifterne fordelt pr. bygningsdel i tusinde kr. Prisen dækker materiale og arbejdsløn inkl. moms, og er reguleret efter prisindeksen (105,4)

Aktiviteter 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Samlet

Kviste, ridehus
Frekv.: 5 år | BIPS: 1

42,2 6,6 6,6 55,3

Kviste, stald
Frekv.: 5 år | BIPS: 1

6,6 68,5 6,6 81,7

Skorsten
Frekv.: 5 år | BIPS: 1

2,6 2,6

Skotrender, inddækninger og løskanter, ridehus
Frekv.: 5 år | BIPS: 1

118,6 32,9 151,5

Skotrender, inddækninger og løskanter, stald
Frekv.: 5 år | BIPS: 1

13,2 13,2 26,4

Tagbelægning, ridehus
Frekv.: 5 år | BIPS: 1

5.829,9 19,8 65,9 85,6

Tagbelægning, stald
Frekv.: 5 år | BIPS: 1

19,8 822,1 19,8 39,5

Tagbelægning, udbygning stald
Frekv.: 5 år | BIPS: 1

6,6 105,4 6,6 13,2

Tagkonstruktion
Frekv.: 5 år | BIPS: 1

32,9 32,9 65,9

Tagrender og nedløb, ridehus
Frekv.: 5 år | BIPS: 1

23,1 2,6 2,6 2,6 2,6 10,5 2,6 2,6 2,6 2,6 10,5 2,6 2,6 2,6 2,6 75,8

Tagrender og nedløb, stald
Frekv.: 5 år | BIPS: 1

10,5 2,6 2,6 2,6 2,6 16,5 2,6 2,6 2,6 2,6 10,5 2,6 2,6 2,6 2,6 69,2

Sokkel
Frekv.: 5 år | BIPS: 2

19,8 19,8 39,5

Bæltegesimsbånd, indfatninger og frontispicer
Frekv.: 5 år | BIPS: 3

10,5 10,5 21,1

Indvendige vægge og træbåse
Frekv.: 10 år | BIPS: 3

105,4 105,4

Kalfatringsfuger, mørtel
Frekv.: 5 år | BIPS: 3

14,2 14,2

Sålbænke
Frekv.: 10 år | BIPS: 3

10,3 10,3

Ydervægge, pudsede
Frekv.: 10 år | BIPS: 3

652,2 652,2

Vinduer, 1-lags, træ/træ
Frekv.: 5 år | BIPS: 4

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 170,0 10,5 10,5 10,5 10,5 307,0

Døre træ/træ
Frekv.: 5 år | BIPS: 5

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 29,0 10,5 10,5 10,5 10,5 166,0

Bitrapper(overflader)
Frekv.: 10 år | BIPS: 6

10,5 10,5

Prisen er ekskl. eventuel finansiering og forsikring mv.
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 Fordelingsplan

Udgifterne fordelt pr. bygningsdel i tusinde kr. Prisen dækker materiale og arbejdsløn inkl. moms, og er reguleret efter prisindeksen (105,4)

Aktiviteter 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Samlet

Gulve
Frekv.: 10 år | BIPS: 6

32,9 32,9

Udvendige trapper, granit og beton
Frekv.: 10 år | BIPS: 6

26,4 26,4

Udvendige trapper/rækværk i jern
Frekv.: 10 år | BIPS: 6

6,6 6,6

Badeværelser/WC
Frekv.: 2 år | BIPS: 9

6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 32,9

Varmeanlæg, oliefyr
Frekv.: 1 år | BIPS: 11

7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 138,3 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 110,7

Kloak
Frekv.: 3 år | BIPS: 13

13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 39,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 184,5

Brugsvandsanlæg
Frekv.: 1 år | BIPS: 14

6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 98,8

EL-installationer
Frekv.: 1 år | BIPS: 17

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 158,1

Belægninger, terræn overflader
Frekv.: 5 år | BIPS: 18

13,2 13,2 13,2 39,5

Lofter, indvendig
Frekv.: 5 år | BIPS: 18

13,2 13,2 65,9 92,2

Stillads/lift 579,7 395,3 263,5 197,6 1.436,1

Byggeplads 289,9 131,8 65,9 39,5 527,0

Teknisk rådgiver 500,0 200,0 150,1 50,1 900,1

Byggesagsadministration

Omkostninger til drift og vedligeholdelse 
Subtotal

276,0 64,6 77,7 64,6 64,6 256,3 64,6 84,3 64,6 71,1 1.187,9 71,1 77,7 71,1 279,3 2.775,45

Ekstraordinær omkostning 
Subtotal

7.199,5 0 0 0 0 1.832,4 0 0 0 0 479,4 0 0 0 287,2 9.798,5

Total 7.475,5 64,6 77,7 64,6 64,6 2.088,6 64,6 84,3 64,6 71,1 1.667,3 71,1 77,7 71,1 566,5 12.574,0
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Loftshøjde i stald 
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Størrelseskrav ved opstaldning af heste iht. 
Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 
Der informeres at heste opstaldet i stalden er 130 til 
165 cm i Stangmål (Afstanden fra jorden og til det 
højeste punkt på hestens manke). 

Beregning: 
Min. Loftshøjde i stalden ved 165 cm stangmål: 165 
cm + 75 cm = 2,4 m

Lovkrav: 
Kapitel 3, Indretning af stald, §6

Loftshøjden i stalden skal være mindst hestens stangmål 
plus 75 cm i frihøjde over evt. strøelse dog ikke mindre 
end 2,10 m. 

Konklusion:
Lofthøjden i boksene er 3000 eller højere, og højden 
er ikke i strid med bekendtgørelsen for hold af 
heste. 

Boks Boks 

3000 -

3200 

mm
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Størrelse på bokse

Beregning:
Min gulvareal ved 165 cm i stangmål: (1,7 x 1,65 m)2 = 7,87 m2

Mindste side i boksen: 1,7 x 1,65 m = 2,81 m

Min. Gulvareal ved 130 cm i stangmål: (1,7 x 1,30 m)2 = 4,88 m2

Mindste side i boksen: 1,7 x 1,30 m = 2,21 m

Lovkrav: 
Kapitel 3, Indretning af stald, §7

Min. Guldareal ved enkeltvis opstaldning er (1,7 x 
hestens stangmål)2, og den korteste side af boksen skal 
være min. 1,7 x hestens stangmål.

Opmåling:

Konklusion:
Boks 01-05 og 09-12 kan huse en hest på maks 165 cm i stang. Boks 
07-08, 13-18 har et indhak, og det kan her diskuteres hvad ”korteste
væg” betyder (Se tabel for stangmål ved korteste væg, med og uden
indhak og areal for boksene)
Ved ombygning af boksene til at huse større heste, da skal man øge
boksens mindste side, hvilket medfører at man skal tage
midtergangarealet i brug,. Dette kræver en større ombygning.

Rytterstue 

Ridehus

Boks 

01 
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02 
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Boks 
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05
Boks 
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Køkken

Bad WC

Forrum

Sadel-

rum

Gang

GangGang

Boks nr: Bredde / m Længde / m Areal / m2 Maks. Stangmål / m

01-03 2,9 3,1 8,3 – 8,9 1,70

04 2,9 2,9, (3,3)* 9,1 1,65

05 2,9 3,4 9,9 1,65

06 2,0, (2,9)* 1,7 4,3 1,00

08-07 2,5, (2,8)* 3,4 9,5-9,3 1,45,  (1,65)*

09-12 3,8 2,9 11 1,70

13-18 2,3, (2,8)* 2,9, (2)* 7,8 1,35, (1,65)*

* Disse bokse har et afskåret hjørne, dette gør at mindste side er
væsentligt mindre.
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Forholdene i Stalden

Konklusion:
Der er ikke foretaget en selvstændig vurdering af forholdene 
indenfor paragraf 11-13, men som beskrevet ovenfor bør man 
overveje at udskifte gulve, vægge og døre så de svarer overens 
med bekendtgørelsen for hold af heste, og så forholdene ikke er 
til skade for rytter og hest. 

Lovkrav: 
Kapitel 3, Indretning af stald, §11-13
Paragrafferne §11- 13 omhandler gulve, rum og udstyr og luftkvalitet og 
cirkulation

Information fra brugerne:
Der informeres fra brugerne af stalden at gulvene i de fleste af 
boksene ikke er jævne (det er brosten). Det er ligeledes ret tydeligt, 
at adskillige af dørene giver alt for stor risiko for skade på hestene 
(herunder Boks 4, 10, 11). 
Det er af deres opfattelse at dørene ind til boksene med afskårne 
hjørner udgør en forholdsvis stor risiko for rytter og hest, specielt his 
hesten er 159 eller 165cm i stang. Videre er der vægge mellem 
enkelte bokse, der er rådne. Derudover er der store gamle krybber i 
metal, der er farlige for hestene. 
Endelig er lukkemekanismer til adskillige bokse mere eller mindre 
slidt op og formentlig uforholdsmæssigt dyre at vedligeholde 
(herunder Boks 5, 7, 8, 18).

Indeklimaet i gul stald på en fugtig efterårs/vinterdag er
ubehageligt. Gulvene bliver fugtige og luften er varm og alt for 
fugtig. Der blev fjernet store mængde skimmelsvamp den forgange 
vinter omkring boksene 4-8. 
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Rytterstue 

Lysniveau i Stalden
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Lovkrav: 
Kapitel 3, Indretning af stald, §14

§14
Der skal være tilstrækkeligt naturligt lys i stalden, om nødvendigt 
suppleret med kunstigt lys, til at opfylde hestes adfærdsmæssige 
og fysiologiske behov. 

1) Belysningen skal være jævnt fordelt således, at hestene kan se 
hinanden og få visuelt overblik over deres omgivelser. 

2) Det skal tilstræbes, at belysningen følger en døgnrytme, dog 
skal der altid sikres passende sammenhængende perioder med 
lys og mørke. 

3) Der skal være kunstig belysning af tilstrækkelig styrke til, at 
hestene til enhver tid kan tilses. Lyskilderne skal placeres 
således, at de ikke medfører ulempe for hestene. 

Konklusion:
Stalden fremstår mørk og utidssvarende for opstaldning af 
heste. Erfaring er at hestene i de mørke bokse (01-03 og 04-07) 
trives dårligere end heste opstaldet i de andre bokse. 
Rummet forekommer dog ikke mørkere end at hestene ville 
kunne have visuelt overblik over rummet. 

På planen er midtergangen og nogle af boksene markeret ind, 
som fremstår som det mørkeste areal i stalden. Disse områder 
kunne med fordel bruge større lysindfald fx med større/flere 
vinduespartier.
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Lysniveau i Stalden

Ved at gøre vinduespartierne større og evt. lave en lem, 
der giver hestene mulighed for kig ud, da skaber man 
både bedre lysforhold og naturlig ventilation i rummet 
samt bedre komfort for hestene. 
Vinduerne genskabes i samme stil som den resterende 
bygning. 

Figuren viser steder med mulighed for mere naturligt lysindfald. De 

mørke områder er båse og midtergang hvor der kræves mere lys.

Mulighed for hesten at kigge ud. De mørke bokse i stalden

Vestsiden af stalden, vinduer 

ind til boksene. 

Vinduespartier i rytterstuen.
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Eksisterende facade

Facade nord Facade vest

Facade østFacade syd
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Ændring i facaden

Facade nord Facade vest

Facade østFacade syd

Prikkerne viser placeringen af større vinduespartier 

for at skabe bedre og mere lys inde i stalden. 

Vinduer med evt. lem til hestens udkig. 
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Ændring i planen

Prikkerne viser placeringen af større vinduespartier 

for at skabe bedre og mere lys inde i stalden. 

Vinduer med evt. lem til hestens udkig. 
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Vinduespartier i rytterstuen.

Mulighed for hesten at kigge 

ud. 

Type 01

(Som eksisterende 

vinduer)

Type 02

(Armeret vinduer)

Type 03

(Lem til udkig)
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Omkostning:
Eks. vinduer afmonteres.

Murværk nedbrydes.

Levering og montering af nye vinduer og hestelemme jf. skitseforslag

Inkl. Byggeplads og stillads

435.000 kr eks. moms

17/04/2020

10

Økonomi, Nøgletal

Estimeret priser ved etablering af vinduer og hestelemme i 
staldbygning jf. skitseforslag for at forbedre lys og udsyn, 
samt ventilation.

Antal vinduer:

22 stk

Pris pr. vindue:

15.000 kr. eks. moms

Pris 22 stk vinduer/hestelem:
Eks. vinduer afmonteres.
Murværk nedbrydes.
Levering og montering af nye vinduer og hestelemme jf. skitseforslag
Eks. Byggeplads og stillads

330.000 kr eks. moms
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Forundersøgelse af mulighederne for udbygning af Hørsholm 
Rideklub ift. planmæssige forhold

Konklusion:
På baggrund af forundersøgelsen af de planmæssige forhold 
vurderes det ikke muligt at anvende den østliggende nabogrund (1e) 
til rideklubben (1c) til udvidelse af rideklubbens arealer. Hverken ift. 
ridebaner eller bebyggelse. Dette skyldes først og fremmest at 
størstedelen af 1e ligger indenfor zone 1 for friluftsanlæg. I zone 1 
må der ikke etableres rideanlæg. Udvidelse med ridebaner i zone 3, 
der hvor der ikke er beskyttelseslinje kan dog overvejes, men arealet 
skønnes umiddelbart for lille.
Der kan desuden heller ikke udbygges med bygninger i det 
nordøstlige hjørne af 1c indenfor beskyttelseslinjen for fortidsminde. 

Se yderligere uddybning længere nede i dokumentet.

Figur 1 Matrikelkort

Notat
Vedrørende Forundersøgelse af mulighederne for udbygning af Hørsholm 
Rideklub

Dato: 10.01.2020

Center for By og Miljø
Team Plan og Byudvikling

Kontakt
Lise Kloster Bro

Byplanlægger
lkb@horsholm.dk

Direkte tlf. 4849 2467

Bilag 4
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Figur 2 Friluftsanlæd, zoneinddeling 1,2,3

1e ligger i zone 1 for friluftsanlæg. Dette beskrives i 
kommuneplanen som nedenfor:
Retningslinjer over friluftsanlæg, Kommuneplan, Hørsholm

7.4.5
I zone 1 kan der ikke etableres nye golfbaner, rideanlæg eller andre større, 
landskabeligt indgribende areal- eller bygningskrævende friluftsanlæg, og 
eksisterende anlæg kan ikke udvides.

7.4.6
I zone 2 kan nye golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende 
friluftsanlæg, der kræver bygninger, anlægges, og eksisterende kan 
udvides under forudsætning af, at landskabs-, natur- og kulturværdier 
inden for beskyttelsesområder ikke forringes, og der tages hensyn til 
Helhedsplanens øvrige retningslinjer.
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7.4.7
I zone 3 kan nye golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende 
friluftsanlæg, der kræver bygninger, anlægges, og eksisterende anlæg kan 
udvides i områder uden beskyttelsesinteresser.

Udvidelse med ridebane i zone 3, der hvor der ikke er beskyttelseslinje kan 
dog overvejes, men arealet skønnes umiddelbart for lille. Ønskes det at gå 
videre med dette skal de andre planmæssige forhold undersøges 
yderligere.

Figur 3 1c og 1e berøres desuden af en beskyttelseslinje for fortidsminder.

Dette gør at der ikke kan udbygges med bebyggelse indenfor 
beskyttelseslinjen. Dvs. der ikke kan udbygges i det nordøstlige 
hjørne af 1c.

Om formålet med fortidsbeskyttelseslinjen står der følgende:

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre 
fortidsmindernes værdi som landskabselementer, herunder at sikre 
indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. Beskyttelseszonen forløber 
100 meter fra fortidsmindets ydergrænse.
Inden for beskyttelseszonen må der ikke foretages ændringer i 
tilstanden, dvs. for eksempel tilplantninger eller ændringer i 
terrænet (heller ikke midlertidige ændringer). Der er endvidere 
forbud mod at placere bebyggelse, f.eks. bygninger, skure 
campingvogne og master. Undtaget er dog landbrugsmæssig drift, 
bortset fra tilplantning f.eks. med juletræer, pyntegrønt, flerårige 
energiafgrøder, frugttræer og lignende, gentilplantning af 
skovarealer, beplantning i eksisterende haver samt sædvanlig 
hegning på jordbrugsejendomme.
Museumsloven administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
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Dispensation
Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra 
fortidsmindebeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 
3. Kommunalbestyrelsens afgørelse om dispensation kan påklages til 
Natur- og Miljøklagenævnet af bl.a. ejeren af ejendommen, 
adressaten og en række myndigheder og organisationer. For 
yderligere oplysninger om dispensation bør den pågældende 
kommune kontaktes.

Yderligere planforhold der gør sig gældende for områderne: 
Rideklubbens matrikel (1c) og den østlige nabogrund (1e):
 

- 1c ligger i byzone under ramme nr. 2.R5 og 1e ligger i 
landzone under ramme nr. 2. L4. 

- 1e og en meget lille stribe af 1c ligger i landskabsfredningen 
for Folehavegård af 1944.

- 1e ligger i udpegning for værdifulde kulturmijører
- - 1e ligger i indre grøn kile og indenfor skovbyggelinje.

Udfordringer: 
- Forudsætter der gives lov til udstykning, hvilket ikke ønskes 

ifølge fredningen, der er dog forhold der kan tale derfor. – 

Retningslinjer for kulturmiljøer i landområderne

4.3.1
Inden for de udpegede kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier i videst muligt 
omfang beskyttes. Der må derfor normalt ikke opføres byggeri eller etableres 
anlæg, som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten 
af de kulturhistoriske værdier.

4.3.2
I de udpegede kulturhistoriske beskyttelsesområder må der som 
hovedregel kun opføres bygninger og nye anlæg, der er erhvervsmæssigt 
nødvendige for driften af landbrug og skovbrug og fiskeri, eller bygninger 
og anlæg, hvis det ikke forringer, men derimod harmonerer med de særlige 
kulturværdier. 

Fredning for Folehavegård af 1944
Fredningens formål:
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§1. De med brun Farve viste Arealer fredes saaledes, at deres 
landskabelige Karakter ikke maa forandres. Arealerne skal kunne udnyttes 
ikke alene paa samme maade som hid til, nemlig som Landbrugs jord, men 
ogsaa til f .Eks. Frilandsgartneri, frugtplantage, Ridebane, Golfbane, 
Lejrplads eller lignende.

§2. Paa de brune Arealer maa der kun opføres Bygninger, Skure eller andre 
Indretninger, om er nødvendige til ejendommens drift, 1 jfr. Paragraf l, 2. 
og som efter Fredningsmyndighedernes Skøn ikke virker skæmmende.

§4. (…) Det er uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse forbudt: 
a) at foretage Afgravning og Opfyldning af det naturlige Jordsmøn, 
b) at fjerne den paa Arealet staaende Beplantning af Træer, Buske og 
levende Hegn - dog at normal Hugst naturligvis skal være tilladt,

§5. Ingen af de under Fredningen inddragne Arealer maa iøvrigt, udstykkes 
ud over det til fastsættelse af Fredningsgrænserne nødvendige og ud over 
den Udstykning, som vil være nødvendig under Hensyntagen til 
Ejendommens fremtidige Brug, jfr. Paragraf 1.
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