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Opmandens anbefalinger vedrørende FredensborgHumlebæk Kommune i ny kommune bestående af
Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner
Status
Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner (indbyggere i ny kommune:
39.187)
Kommunalbestyrelserne i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo meddelte ved skrivelse af
17. december 2004 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at de to kommuner ønsker at
indgå i en sammenlægning.
Fredensborg-Humlebæk Kommune (Indbyggere i kommunen pr. 1. januar 2005:
20.024, medlemmer i kommunalbestyrelsen: 19)
•

Kommunalbestyrelsen i Fredensborg-Humlebæk afholdt i januar 2004 et
byrådsseminar, hvor den overvejende holdning var:
- at Fredensborg-Humlebæk burde fortsætte som en selvstændig kommune
- at
kommunen
ikke
bør
deles
(enighed
blandt
samtlige
kommunalbestyrelsesmedlemmer undtagen 1 DF)
- at kommunen ved en eventuel sammenlægning skulle orienteres mod syd.

•

Efter Regeringsudspillet ”Det nye Danmark” fra april 2004 og indgåelse af aftale
om strukturreform mellem regeringen og Dansk Folkeparti i juni 2004 ændrede
kommunalbestyrelsens flertal holdning og fandt det bedst, at FredensborgHumlebæk indgik i en kommunesammenlægning. Man ønskede en
sammenlægning orienteret mod syd, mod Karlebo og Hørsholm kommuner.

•

Kommunalbestyrelsen i Fredensborg-Humlebæk Kommune besluttede at lade
Danmarks Statistik gennemføre en interviewundersøgelse med ca. 1.000
borgere. Interviewundersøgelsen gennemførtes i perioden ultimo september til
primo oktober 2004.
Det fremgik af undersøgelsen, at 28 pct. af de adspurgte ønskede, at kommunen
fortsatte som selvstændig kommune, at 19 pct. af de adspurgte ønskede, at
kommune blev lagt sammen med en eller flere kommuner samt at 47 pct. af de
adspurgte tilkendegav, at deres tilslutning til en kommunesammenlægning var
afhængig af, hvilken eller hvilke andre kommuner der var tale om.
Det fremgik endvidere af undersøgelsen, at 54 pct. af de adspurgte angav at
støtte en sammenlægning af Fredensborg-Humlebæk, Karlebo og Hørsholm

kommuner, mens 39 pct. var imod denne løsning. 26 pct. angav at støtte en
sammenlægning af Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner alene, mens
66 pct. angav at være imod denne løsning.
•

I Hørsholm Kommune blev der den 5. oktober 2004 afholdt en folkeafstemning,
der gav til resultat, at et flertal på 57,6 pct. af de afgivne stemmer, tilkendegav, at
man ønskede, at Hørsholm Kommune skulle fortsætte som en selvstændig
kommune. I forlængelse heraf vedtog kommunalbestyrelsen i Hørsholm
Kommune, at kommunen skulle fortsætte som selvstændig kommune. Ved
afstemningen i kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2004 stemte 13 medlemmer
for, at Hørsholm Kommune fortsætter som selvstændig kommune, mens 2
medlemmer undlod at stemme.
På denne baggrund fortsatte Fredensborg-Humlebæk Kommune forhandlingerne
om sammenlægning udelukkende med Karlebo Kommune.

•

På Fredensborg-Humlebæk Kommunes kommunalbestyrelses ekstraordinære
møde den 17. november 2004 drøftede kommunalbestyrelsens partier
spørgsmålet om evt. afholdelse af folkeafstemning om kommunens fremtidige
tilhørsforhold. Der stemtes om fire forslag, men ingen af forslagene blev
vedtaget:
1. A stillede forslag om, at der afholdes folkeafstemning om den kommunale
struktur efter en indgående debat med fuld borgerinddragelse.
Folkeafstemningen afholdes senest samtidig med kommunalvalget i
november 2005. For forslaget stemte 6 medlemmer (A og 1 V). Imod stemte
13 medlemmer (B, C, F, O og 5 V).
2. O stillede forslag om afholdelse af folkeafstemning, hvor der i første runde
gives 5 sideordnede valgmuligheder. Såfremt ingen af mulighederne i første
runde opnår mere end 50 pct. af stemmerne afholdes en anden runde med
kun de to valgmuligheder, der opnåede flest stemmer i første runde. For
forslaget stemte 1 medlem, imod stemte 13 medlemmer (B, C, F, og V) 5
medlemmer (A) undlod at stemme.
3. B stillede forslag om afholdelse af folkeafstemning, hvor der alene vælges
mellem 1) fortsat selvstændighed eller 2) sammenlægning med Karlebo
Kommune. For stemte 8 medlemmer (A, B, O og 1V), imod stemte 11
medlemmer (F, C og 5 V)
4. Det af borgernes underskriftsindsamling omfattede forslag. Ved den ønskede
folkeafstemning skal der spørges om følgende: 1) fortsat selvstændighed, 2)
deling af kommunen, 3) sammenlægning med a) Helsingør Kommune, b)
Hillerød Kommune, c) Karlebo Kommune. For forslaget stemte 1 (O), Imod
stemte 12 (B, C, F, 5V) 6 medlemmer (A, 1V) undlod at stemme.

•

Kommunalbestyrelsen i Fredensborg-Humlebæk Kommune drøftede på et
ekstraordinært møde den 6. december 2004, om kommunen skulle fortsætte som
selvstændig kommune eller sammenlægges med én eller flere andre kommuner.

2

Ved afstemning om sammenlægning med Karlebo Kommune stemte 17
medlemmer (A, C, F og V) for, 2 medlemmer (B og O) undlod at stemme.
På mødet stemtes endvidere om kommunalbestyrelsens beslutning efterfølgende
skulle forelægges en folkeafstemning. For stemte 7 medlemmer (B, A, O), imod
stemte 11 medlemmer (C, F, 5V), 1 medlem (V) undlod at stemme.

Karlebo Kommune (Indbyggere i kommunen pr. 1. januar 2005: 19.163, medlemmer i
kommunalbestyrelsen: 17).
• På kommunalbestyrelsens møde onsdag den 15. december 2004 blev det
enstemmigt vedtaget, at indstille til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at Karlebo
Kommune ønsker sammenlægning med Fredensborg-Humlebæk Kommune.
•

Der har ikke været afholdt vejledende folkeafstemning om kommunens
tilhørsforhold. Der afholdtes den 8. december 2004 et borgermøde om
kommunesammenlægning. På mødet tilkendegav de fremmødte borgere ønske
om
sammenlægning
med
Fredensborg-Humlebæk
Kommune.
En
temperaturmåling på stedet viste, at 95 af de fremmødte ønskede
sammenlægning, 7 ønskede at Karlebo kommune skulle fortsætte alene og 3
undlod at give deres mening til kende.

Hovedproblemstillinger
I Fredensborg-Humlebæk blev der i perioden 17.-30. oktober 2004 indsamlet 2.859
underskrifter for en folkeafstemning om kommunens fremtidige tilhørsforhold. En sådan
folkeafstemning blev ikke afholdt, og Fredensborg-Humlebæk og Karlebo meddelte i
december 2004 Indenrigsministeriet, at kommunerne ønskede at indgå i en
sammenlægning.
I forlængelse heraf har borgere og borgergrupper fra Fredensborg-Humlebæk Kommune
udtrykt utilfredshed med kommunedannelsesprocessen, såvel overfor Indenrigs- og
Sundhedsministeren, Folketingets Kommunaludvalg som Europarådets Kongres af
Lokale og Regionale Myndigheder.
På denne baggrund har forligspartierne bag Aftale om kommunal inddeling af 3. marts
2005 anmodet om, at undertegnede som opmand vurderer om de foreslåede
kommunedannelser er hensigtsmæssige, samt om at jeg kommer med forslag til, hvilke
mere hensigtsmæssige kommunedannelser, der efter min mening vil kunne vinde lokal
opbakning, i fald de foreslåede kommunedannelser ikke vurderes at være
hensigtsmæssige.

Vurdering af beslutningsprocesserne
Indledningsvist skal det bemærkes, at det er mit indtryk, at Hørsholm Kommunes
beslutning om
at
fortsætte som
selvstændig
kommune
har
påvirket
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beslutningsprocesserne i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner. Således har
hovedparten af de lokalpolitikere og borgere fra de to kommuner, som jeg har talt med,
overfor mig tilkendegivet, at man ville kunne tilslutte sig en kommunedannelse
bestående af Fredensborg-Humlebæk, Karlebo og Hørsholm kommuner.
Det er utvivlsomt, at der i Fredensborg-Humlebæk Kommune blandt borgergrupper er
utilfredshed med den demokratiske proces i forbindelse med kommunalbestyrelsens
beslutning om, at kommunen skal sammenlægges med Karlebo Kommune alene.
Denne utilfredshed har blandt andet manifesteret sig ved henvendelse til forskellige
statslige myndigheder, jf. ovenfor, ved indlæg i den lokale presse, samt ved skrivelser til
og møder med undertegnede.
Borgergrupperne har over for mig særligt udtrykt utilfredshed med, at det først relativt
sent i processen kom til borgernes kendskab, at et flertal i kommunalbestyrelsen
ønskede en sammenlægning med Karlebo Kommune, samt at der ikke på, trods af
direkte opfordringer fra borgergrupperne, har været afholdt folkeafstemning i kommunen
om kommunalbestyrelsens beslutning om sammenlægning med Karlebo Kommune.
Borgergrupperne har endvidere over for mig udtrykt utilfredshed med, at man har fundet
det vanskeligt at få en dialog om spørgsmålet med kommunalbestyrelsen.
Der er mit indtryk, at der blandt borgergruppernes repræsentanter er enighed om, at
man ikke ønsker en ny kommune bestående udelukkende af Fredensborg-Humlebæk og
Karlebo
kommuner,
samt
at
man
ønsker
en
folkeafstemning
om
sammenlægningsspørgsmålet.
Jeg har ved mine samtaler med repræsentanter for borgergrupperne endvidere noteret
mig, at der ikke i borgergrupperne er enighed om, hvilken fremtidig kommunedannelse,
der ville være at foretrække. Således udtrykte nogle af borgergruppernes
repræsentanter ønske om en deling af Fredensborg-Humlebæk Kommune, således, at
Fredensborg kunne indgå i en ny kommunedannelse med Hillerød og Skævinge
kommuner og Humlebæk kunne indgå i en ny kommunedannelse med Helsingør
Kommune. Andre repræsentanter gav over for mig udtryk for at man ønskede en
kommunedannelse bestående af hele Fredensborg-Humlebæk Kommune, Karlebo og
Hørsholm kommuner. Endelig har repræsentanter fra borgergrupperne over for mig i
forbindelse med min sidste møderunde i kommunen tilkendegivet, at kunne tilslutte sig,
at der afholdes en folkeafstemning, hvor borgerne får mulighed for at stemme om man
ønsker en sammenlægning af Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner eller man
ønsker, at Fredensborg-Humlebæk, Karlebo og Helsingør kommuner sammenlægges.
Det er ved efterfølgende gennemlæsning af sagens mange akter, samt på baggrund af
mine møder i Fredensborg-Humlebæk, ikke mit indtryk, at kommunikationen mellem
kommunalbestyrelsen og grupper af borgere i kommunen har fungeret optimalt. Jeg skal
dog bemærke, at dette ikke indebærer, at man kan påpege formelle fejl i den af
kommunalbestyrelsen gennemførte proces. Det har således ikke været et krav, at
kommunalbestyrelsen foranstaltede vejledende folkeafstemning i forbindelse med
beslutningsprocessen om kommunens fremtidige tilhørsforhold.
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Kommunalbestyrelsens flertal har overfor mig givet udtryk for, at en folkeafstemning ikke
er afholdt, idet man ikke har kunnet finde et egnet og entydigt afstemningstema. I stedet
besluttede man, som nævnt ovenfor, at lade Danmarks Statistik foretage en rundspørge
om spørgsmålet blandt kommunens borgere.
For så vidt angår beslutningsprocessen i Karlebo Kommune har jeg taget
borgmesterens og kommunalbestyrelsesmedlemmernes oplysninger om, at der i hele
forløbet har været enighed i kommunalbestyrelsen om, at man ønskede at indgå i en
kommunesammenlægning, samt at man havde en sammenlægning med FredensborgHumlebæk Kommune som første prioritet, men at man gerne også havde set Hørsholm
med i samarbejdet, til efterretning. Borgmesteren har endvidere over for mig
tilkendegivet, at der i kommunalbestyrelsen i Karlebo i hele processen har været
enighed om, at man ikke ønsker en deling af Karlebo Kommune.
Endelig tilkendegav borgmesteren og kommunalbestyrelsesmedlemmerne, at der i
forbindelse med den offentlige debat i Karlebo Kommune har været meget lidt opposition
til kommunalbestyrelsens beslutning om sammenlægning med Fredensborg-Humlebæk.
Jeg har således heller ikke i forbindelse med mit arbejde modtaget tilkendegivelser fra
borgere i Karlebo Kommune, der giver udtryk for utilfredshed med
kommunalbestyrelsens beslutning eller med den forudgående proces.

Overvejelser vedrørende de foreslåede kommunedannelser samt
alternative løsningsforslag
På baggrund af mine sonderinger og afdækning af problemstillingerne i forbindelse med
kommunedannelsesprocessen i Fredensborg-Humlebæk Kommune kan der efter min
opfattelse på nuværende tidspunkt peges på fem løsningsmuligheder. Disse har alle
visse fordele, men også nogle ulemper:
1. Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner lægges sammen
Denne løsning svarer til den fremsendte indstilling til Indenrigs- og Sundhedsministeriet
fra de to kommunalbestyrelser.
Det taler for denne løsning, at en underkendelse af den foreslåede
kommunesammenlægning vil kræve en ny løsning for Karlebo Kommune, der med sine
19.163 indbyggere ikke kan fortsætte som selvstændig kommune. Det er ikke
umiddelbart muligt at identificere en ny løsning for Karlebo Kommune, idet Karlebo
Kommunes øvrige nabokommuner ikke har givet udtryk for ønske om sammenlægning
med kommunen.
Endvidere taler det for denne løsning, at den respekterer de stort set enstemmige
indstillinger fra de to kommuners kommunalbestyrelser.
En ulempe ved denne løsning er, at den ikke imødekommer et udtalt ønske blandt
borgergrupperne i Fredensborg-Humlebæk, om at der afholdes afstemning om
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kommunens fremtidige tilhørsforhold. Et ønske godt 2.800 borgere har støttet med deres
underskrift.
2. Der gennemføres en folkeafstemning i Fredensborg-Humlebæk Kommune
Temaet ved en sådan afstemning kunne være, om man ønsker en sammenlægning med
Karlebo Kommune eller ønsker at fortsætte som en selvstændig kommune.
For forslaget taler, at en sådan folkeafstemning ville tilgodese de godt 2.800 borgere,
der ved underskriftsindsamlingen har udtrykt ønske om, at der afholdes en
folkeafstemning i kommunen. En folkeafstemning med dette tema vil dog ikke entydigt
imødekomme borgergruppernes ønsker til en folkeafstemning, idet nogle
repræsentanter fra borgergrupperne har udtrykt ønske om, at det ved en
folkeafstemning skal være muligt at stemme for en deling af kommunen.
Mod forslaget taler, at Karlebo Kommune ville blive efterladt i en vanskelig situation, hvis
der ikke kan gennemføres en sammenlægning med Fredensborg-Humlebæk Kommune,
jf. ovenfor.
Endvidere taler det imod forslaget, at en enig kommunalbestyrelse i Karlebo Kommune
og et stort flertal i kommunalbestyrelsen i Fredensborg-Humlebæk Kommune har stemt
for en sammenlægning af de to kommuner.

3. Fredensborg-Humlebæk, Karlebo og Hørsholm kommuner lægges sammen
Folketinget kan beslutte, at de tre kommuner skal lægges sammen. Herved ville der
blive dannet en kommune med godt 63.000 indbyggere langs Øresund.
Sammenlægningen af disse tre kommuner har en hel del fortalere især i FredensborgHumlebæk og Karlebo kommuner. Der har også i forløbet været møder med flere partier
fra Hørsholm, der gerne ser en sammenlægning af Hørsholm, Karlebo og FredensborgHumlebæk kommuner. To af disse parter, Socialdemokraterne og Det radikale Venstre,
er dog ikke p.t. repræsenteret i Hørsholm Kommunalbestyrelse.
Det er tillige en kendsgerning, at Hørsholm by sammen med dele af Karlebo Kommune
(Kokkedal) udgør et sammenhængende bysamfund.
Imod forslaget taler, at der i Hørsholm Kommune har været afholdt en folkeafstemning,
hvor et flertal angav, at man ønskede at fortsætte som en selvstændig kommune.
I mod forslaget taler endvidere, at det vil være i modstrid med Hørsholm Kommunes
kommunalbestyrelses beslutning om, at kommunen skal fortsætte som selvstændig
kommune. Hørsholm Kommunes borgmester har overfor mig tilkendegivet, at det er
hans opfattelse, at et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer ikke ønsker at ændre
den oprindelige beslutning eller at udskrive en vejledende folkeafstemning i lyset af den
ændrede situation vedr. Fredensborg-Humlebæk Kommunes kommunedannelsesproces.

6

Det skal endvidere bemærkes, at såvel Hørsholm Kommune som en sammenlagt
kommune bestående af Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner lever op til
kravene til fremtidig kommunestørrelse.
4. Der gennemføres en folkeafstemning om en sammenlægning af FredensborgHumlebæk, Karlebo og Helsingør kommuner
Ved denne løsning ville der dannes en kommune med lige godt 100.000 indbyggere.
For denne løsning kunne tale, at det ville være et håndterligt alternativ i en
folkeafstemning i Fredensborg-Humlebæk Kommune (og Karlebo Kommune). Dette i
modsætning til, hvad der er tilfældet i forslag 2, hvor situationen efter en eventuel
folkeafstemning i Fredensborg-Humlebæk Kommune kan blive vanskelig at løse, for så
vidt angår Karlebo Kommune.
Helsingør Kommunes borgmester har overfor mig tilkendegivet, at man ikke vil afvise en
sådan mulighed, men at man i givet fald ønsker at gennemføre en vejledende
folkeafstemning om spørgsmålet i Helsingør Kommune.
Imod denne løsning taler, at sagen kan blive vanskelig at håndtere, hvis borgerne i de
tre kommuner stemmer forskelligt.
Imod løsningen taler tillige, at mange overfor mig har tilkendegivet, at man i både
Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner i højere grad orienterer sig mod syd og
Hørsholm end imod Helsingør.
5. Deling af Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner
En femte mulighed kunne være, at afholde vejledende folkeafstemning i en række
valgdistrikter i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner med henblik på at
afdække befolkningens ønske om en kommunedannelse, der indebærer deling af
kommunerne.
F.eks. kunne en del af Karlebo Kommune stemme om, hvorvidt de ønsker en
sammenlægning med Hørsholm eller en nordlig løsning. Dette kunne være temaet i
Kokkedal.
Nivå-området kunne stemme om fællesskab imod nord (Humlebæk og Helsingør), mens
den resterende del af Karlebo kunne have Hillerød som alternativ.
Fredensborg-området kunne stemme om, hvorvidt man ønsker sig imod vest (Hillerød)
eller øst (Humlebæk) og (dele af) Karlebo.
Humlebæk-området kunne stemme om en tilknytning til Helsingør eller en tilknytning
imod vest (Fredensborg) og syd (Karlebo).
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Det skal bemærkes, at Helsingør Kommune, som nævnt ovenfor, har tilkendegivet, at
man ikke vil afvise en sammenlægning med hele eller dele af Fredensborg-Humlebæk,
men at man i givet fald ønsker at gennemføre en vejledende folkeafstemning om
spørgsmålet i Helsingør Kommune.
Imod forslaget taler, at det vil blive vanskeligt at opstille klare valgtemaer. Der vil
endvidere være den betydelige ulempe, at stemmeafgivningen i de enkelte områder vil
være gensidigt afhængige af, hvorledes der stemmes i de øvrige områder. Til dette
kommer, at der kan være delområder, der efter en sådan afstemning bliver vanskelige at
placere.
Imod forslaget taler tillige, at der i de to kommunalbestyrelser i henholdsvis
Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner har været enighed om at søge en
løsning, der ikke indebærer en opdeling af de hidtidige kommuner.
Endelig har Skævinge Kommunes borgmester overfor mig tilkendegivet, at man ikke
ønsker kommunedannelsen bestående af Skævinge og Hillerød kommuner udvidet.
Hillerød Kommunes borgmester har tilkendegivet, at man ikke vil afvise en
sammenlægning med dele af Fredensborg-Humlebæk, men at man i givet fald ønsker at
gennemføre en vejledende folkeafstemning om spørgsmålet, samt at man ønsker at
tage hensyn til holdningerne i Skævinge Kommune.
Fra borgergrupper i Fredensborg-Humlebæk er der kommet tilkendegivelser, der peger
på både en fastholdelse og på en opdeling af kommunen. Denne løsning vil således ikke
entydigt imødekomme borgergruppernes ønsker
Anbefalinger
Ovenfor skitserede fem løsningsforslag illustrerer de
problemstillinger, der i denne sag må afvejes mod hinanden.

ganske

komplicerede

Det er min opfattelse, at kommunalbestyrelsernes indstillinger bør tillægges stor vægt, jf.
også § 3, stk. 2 i forslag til lov om revision af den kommunale inddeling. Jeg har i den
anledning endvidere hæftet mig ved, at der er endog meget stor enighed i
kommunalbestyrelserne i de to berørte kommuner.
Alt i alt er det min anbefaling og indstilling til forligspartierne, at man tiltræder
løsningsforslag nr. 1, det vil sige at man godkender kommunalbestyrelsernes indstilling
om, at Fredensborg-Humlebæk Kommune og Karlebo Kommune lægges sammen.
Ved denne anbefaling har jeg i en afvejning af de mange forhold, der spiller ind særligt
lagt vægt på, at det er væsentligt, at der findes en holdbar løsning for Karlebo
Kommune, at såvel kommunalbestyrelsen i Fredensborg-Humlebæk Kommune som i
Karlebo Kommune har tilkendegivet stor modstand mod en opsplitning af kommunerne,
samt at det efter min opfattelse er uhyre vanskeligt at fastlægge et afstemningstema om
en mere hensigtsmæssig kommunedannelse, idet der har været ganske divergerende
ønsker om afstemningstemaer fra borgergruppernes side.
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Bilag 1. Mødevirksomhed vedrørende FredensborgHumlebæk kommune i ny kommune bestående af
Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner
Nedenstående oversigt indeholder oplysninger om de møder, opmand Thorkild
Simonsen har afholdt med i forbindelse med i forbindelse med belysning af de
beslutningsprocesser, der har ført frem til kommunalbestyrelsernes tilbagemeldinger
vedr. de fremtidige kommunedannelser i området:
Søndag den 13. marts 2005 afholdt Thorkild Simonsen i Indenrigs- og
Sundhedsministeriet følgende møde:
Møde med borgmester i Hørsholm Kommune
Til stede:
• Borgmester Uffe Thorndahl (C)
• Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen
Mandag den 14. marts 2005 afholdt Thorkild Simonsen på Fredensborg-Humlebæk
Rådhus følgende møder:
Møde med borgmesteren for Fredensborg-Humlebæk Kommune samt
repræsentanter fra partierne bag beslutningen om sammenlægning med Karlebo
Kommune
Til stede:
• Borgmester John Hemming (C)
• Kommunalbestyrelsesmedlem Carsten Wulff (V)
• Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Nissen (A)
• Kommunalbestyrelsesmedlem Ole Andersen (F)
• Økonomidirektør Arne Hauge Jensen, ansvarlig adm. leder af sammenlægningsprocessen.
Møde med repræsentanter for de partier, der ikke står bag beslutningen om
sammenlægning med Karlebo Kommune
Til stede:
• Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Simonsen (B)
• Kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Rømer (O)
Møde med repræsentanter for Borgerkomiteen i Fredensborg-Humlebæk samt for
Initiativgruppen:
Til stede:
• Poul W. Juul
• Carsten Nielsen
• Henrik Jürs
• Nina Gjessing
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•

Tove Køie
Arne Lund

Møde med repræsentanter fra Karlebo Kommune:
Til stede:
• Borgmester Olav Aaen (V)
• Viceborgmester Ole Marthedal (M)
• Kommunalbestyrelsesmedlem Per Frost Henriksen (A)
• Kommunalbestyrelsesmedlem Susanne Schlippe-Steffensen (O)
• Administrerende direktør Anette Laigaard
Møde med repræsentanter fra Hillerød, Helsingør og Skævinge kommuner:
Til stede:
• Borgmester Nick Hækkerup (A)
• Kommunaldirektør Søren Thorup
• Borgmester Per Tærsbøl (C)
• Kommunaldirektør Flemming Jensen
• Borgmester Ole Roed Jakobsen (V)
• Kommunaldirektør Bjarke Steen Johansen
Møde med repræsentanter fra byrådet i Hørsholm kommune:
Til stede:
• Ib Lunde Rasmussen (V)
• Søren Carlsen (V)
• Jesper Sperling (V)
• Anne Grethe Nissen (T)
• Lars Høgh Hansen (T)
Møde med formænd fra vælgerforeninger i Fredensborg-Humlebæk:
Til stede:
• Mogens Grunnet (V)
• Gunnar Neble (A)
• Flemming Juelsholt (B)
• Stig Asger Olsen (C)
• Pia Jespersen (F)
Møde med repræsentanter for foreningslivet i Fredensborg-Humlebæk :
Til stede:
• Lokalhistorisk Forening v/Bent Skov Larsen
• Humlebæk forenede sportsklubber v/Erik Østergaard Jensen
• Kulturelt Samråd v/John Sylvester.
Møde med repræsentanter for Humlebæk- og Fredensborgerlisten:
Til stede:
• Grethe Troensegaard
• Søren Hvilsom
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Torsdag den 14. april 2005 afholdt Thorkild Simonsen på Fredensborg-Humlebæk
Rådhus følgende møder:
Møde med Fredensborg-Humlebæk Kommunes borgmester og Karlebo
Kommunes borgmester
Til stede:
• John Hemming (C)
• Olav Aaen (V)
• Økonomidirektør Arne Hauge Jensen, ansvarlig adm. leder af sammenlægningsprocessen.
• Administrerende direktør Anette Laigaard
Møde med Borgerkomitéen
Til stede:
• Poul Juul
• Carsten Nielsen
• Henrik Jürs
Møde med Socialdemokraterne i Hørsholm
Til stede:
• Hanne Lommer
• Susanne Rohde
Møde med Det Radikale Venstre i Hørsholm
Til stede:
• Hans Laugesen
• Henrik Klitgaard
• Peer Tidemand-Petersson
Møde med Helsingør Kommunes borgmester
Til stede:
• Per Tærsbøl
• Kommunaldirektør Flemming Jensen
Møde med Hørsholm Kommunes borgmester
Til stede:
• Uffe Thorndahl
• Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen
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