
Grønt Råd i Hørsholm  

 

 

 

 Hørsholm, den 2.december 2021 

 

 

Grønt Råds møde 1. december 2021, kl. 18:30-21:00 

Lerbækgård, Grønnegade 2  

Deltagere: 

DN-Hørsholm  Peter Skat Nielsen  (PSN)  

  Bo Madsen (BOM) 

Friluftsrådet  Ruth Pedersen (RP) 

Hørsholm Sølaug  Jørgen Lissner (JL) 

Spejderbevægelsen  Jette Nielsen (JN) 

 

Særligt indbudt: 

Hørsholm Kommune Helga Ejskjær måtte desværre melde afbud i sidste øjeblik. 

Afbud: 

Hørsholm Seniorråd  Lars Bjørck Olsen  

Hørsholm Sølaug Kai Aaen Hansen 

 

 

 

 

Dagsorden 

1) Referent.  

Ruth Pedersen 

2) Godkendelse af referat (beslutninger) fra mødet 22.juni 2021. 

Referatet er godkendt uden bemærkninger, og derefter iht. forretningsordenens pkt. 4 fremsendt 

til kommunen. 

3) Meddelelser fra formanden. 

a) Lars Gudmund Høier har meddelt at han må forlade Grønt Råd på grund af øget 

arbejdspres. 

Han vil undersøge muligheden for en afløser i Lystfiskerforeningen. 

b) Borgermøde den 9. december kl.15:30-17:30 om nye planer for udvikling af bymidten.  

PSN sender invitationen rundt til alle medlemmer. 

 

4) b) Borgermøde den 9. december om planer for udvikling af bymidten. PSN sender 

invitationen rundt til alle medlemmer. Nye sager eller oplysninger siden sidste møde 

Der er ikke modtaget nye sager. 
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a. Igangsatte borgergrupper 

Hørsholm Kommune har etableret forskellige borgergrupper for forskellige emner, f.eks: 

a) Forslag til et eventuelt nyt og fælles renseanlæg for Novafos’ Øresundskommuner). 

b) Biodiversitetsstrategi for Hørsholm Kommune. 

Deltagelse i arbejdet sker på frivillig og personlig basis. 

Der er deltagelse fra medlemmer af Grønt Råd i begge grupper, og de pågældende orienterer efter 

ønske nærmere herom; [gruppe a: PSN og BOM: gruppe b:PSN, BOM og RP]. 

Beslutning:  PSN sender materialet vedr. biodiversitetsstrategi til Grønt Råds medlemmer til 

orientering.  

 

5) Sager fra sidste møde, som ikke er afsluttede. 

 

b. Grønt Råds ikke afsluttede sager.  

HØK har 08.07.2021 fremsendt notat om de 9 tidligere, uafsluttede sager fra 20xx- som GR har 

samlet som bilag til dagsordener (og referater). 

Formanden har straks efter modtagelsen meddelt at der er forhold i notatet, som ønskes drøftet og 

dokumenteret, Notatet er rundsendt til GR 08.07.2021. 

Det er aftalt at denne drøftelse vil finde sted efter sommerferien,; tidspunktet er p.t. ikke fastlagt. 

Beslutning:  Formanden gennemgår forvaltningens notat med vor Kontaktperson, Helga 

Ejskjær. 

01.12.2021: Intet nyt. 

 

c. Arboretvej 4.  

Ansøgning om landzonetilladelse m.m. til etablering af ”Move Green Lab”, 

01.07.2021:  

Sagen blev behandlet på GR-mødet den 21.9.2021, hvor det besluttedes 

a) Grønt Råd finder arealet uegnet til udførelse af afprøvning af diverse løsninger for 

mobilitetshæmmede p.g.a. områdets beliggenhed og tilkørselsforhold. 

b) Projektet fandtes meget skitsepræget uden gennemarbejdelse af løsningernes påvirkning af 

natur og terræn.  

c) Grønt Råds bemærkninger af 12.08.2021 var klare og dækkende. Vigtigt at sikre roen og 

naturen i det fredfyldte område af kommunen, som ifm ”mountainbike-sagen” blev betegnet 

som overordentlig værdifuld.   

d Formanden arbejder videre med gennemgang af konkrete bemærkninger ift. projektets 

formål m.v.  

01.12.2021: 

Formanden og DN’s formand har herefter præsenteret en række bemærkninger på et møde med 15. 

Juni Fondens programchef den 8.oktober 2021. Som opfølgning herpå fremsendte DN & GR 

samme dato et fællesbrev til 15. Junifonden med kopi til Københavns Universitet, Hørsholm 

Kommune og formanden for MPU.  

GR har samme dag modtaget fællesbrevet.  

MPU har 14.10.2021 afholdt møde i 15. Juni Fondens lokaler, hvor ”ansøger”, Københavns 

Universitet var til stede og ledsagede udvalget ved en rundgang. MPU tog orienteringen til 

efterretning. 

Det fremgår ikke af mødereferatet at fællesbrevet fra DN og GR har været nævnt og det er ej heller 

vedlagt som bilag. 
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Beslutning:  Der hersker usikkerhed om hvorvidt DN's og Grønt Råds bemærkninger til 

projektet har været med i den foreløbige behandling af sagen.  

Friluftsrådet omtaler f.eks. projektet rosende på baggrund af en 

pressemeddelelse fra Københavns Universitet og som om det er vedtaget.  

PSN og BM har derfor aftalt møde med Charlotte Kirchheiner der forventes, at 

blive ny formand Planudvalget 

 

d. Kokkedal Skov. Etabling af shelter i Kokkedalfredningen. 

Hørsholm Kommune har 26.05.2021 fremsendt et ”høringsforslag” af 11.05.2021 fra Team Vej og 

Park, om etablering af et shelter indenfor fredningen.  

Da DN har været involveret i nogle forudgående forslag, som enten er trukket tilbage eller opgivet 

har DN efter aftale fremsendt besvarelse på notatet. 

Høringssvaret er rundsendt til medlemmerne 08.06.2021. 

Beslutning:  Til orientering.  

21.09.2021:  Ikke afgjort. DN underretter, når der foreligger nyt fra Fredningsnævnet. 

Siden da: Intet nyt. 

e. Overdamsvej 8, ny erhvervsbygning. Naboorientering ifm ansøgning om landzonetilladelse.

  

Hørsholm Kommune har 27.05.2021 fremsendt ansøgning om en ny fritliggende bygning på 500 m² 

indeholdende samleværksted og lager. 

Bygningen har tilsyneladende ikke noget med ejendommens udnyttelse (stutteri) at gøre, men er 

mere rettet mod underselskaberne, Focus Miljø ApS Cvr: 39065614 og Adelborg A/S cvr: 

40399690, der begge er bygge- og anlægsfirmaer. 

Frist for bemærkninger: 11. juni 2021. 

Grønt Råd har ikke kunnet færdigbehandle sagen indenfor den angivne frist, men dog kunnet 

meddele konklusionen, nemlig at det ikke kan anbefales at der meddeles landzonetilladelse til det 

ansøgte.  

Beslutning: Til orientering. 

 

21.09.2021: 16.06.2021 fremsendte Grønt Råd vore ifm vort høringssvar af 11. juni 2021, efter 

anmodning fra kommunen i telesamtale den 15. juni 2021. 

Svaret blev rundsendt til medlemmerne s.d. 

Siden da: Intet nyt. 

 

6) Sager som ønskes drøftet på førstkommende møde med administrationen- 

f. Badebroer 

Rungsted Strandvej 181B,  

Rungsted Strandvej 201B 

Generelt:  ”Ulovlige udbygninger” af badebroer bør påtales og rettes. Eks. Porte o.a.. 

 Opfordre kommunen til at begrænse antallet af badebroer. 



Grønt Råd i  Hørsholm  

 4 

g. Dispensationer fra by- og lokalplaner 

h. Senest Spurvevej 23 

GR-bemærker: Det er stærkt utilfredsstillende at kommunen ikke samtidig med høringen meddeler, 

at den agter/påtænker - med henvisning til sin (faste) praksis (uden dog at angive værdier herfor) -  

at meddele den ansøgte dispensation. 

Hvilke retningslinjer skal GR bruge når lokalplaner fraviges pga. ikke offentliggjort 

forvaltningsmæssig praksis i strid med de til grund liggende bestemmelser? Dvs. 

lokalplanen er hverken gældende eller retningsgivende. 

i. Plejeplaner 

Spørgsmål til møde med administrationen: 

Hvilke ressourcer skal bruges til udarbejdelse af plejeplan for Bolbroengen eller 

Vedbæk-Smidstrupfredningen? 

 

Beslutning: Enighed om at medtage de i pkt. 6 nævnte emner. 

7) Orientering fra medlemmerne 

Intet 

8) Eventuelt 

Intet 

9) Næste møde 

Forslag:   Det foreslås, at vi for det kommende år så vidt muligt vælger en forud fastlagt 

møderytme, f.eks. hver 3. onsdag i de lige månedsnumre, måske bortset fra december.  

Beslutning Det blev vedtaget at Grønt Råd mødes på følgende dage onsdage i 2022: 

Onsdag. 23.02.2022  OBS: Fejl i dagsordenens dato er rettet. 

20.04. 

15.06. 

17.08. 

12.10.  OBS: fastlagt til 2. onsdag pga. efterårsferien i uge 42) 

14.12.  OBS: fastlagt til 2. onsdag) 

 

---ooOoo--- 

 

 

ref. RP 02.12.21  


