
 Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park 

 

Referat af 

borgmesterens besøg i Mikkelborg Park. 

 

Tirsdag den 4. december 2012 var 72 beboere samlet i fest- 

lokalet og hørte Hørsholms borgmester Morten Slotved 

fortælle om kommunen og hvordan Morten Slotved trives som 

borgmester.  

Morten Slotved fortalte følgende:  

 43 år, gift og har 3 børn 

 Opvokset i Jylland 

 Kaptajn af reserven 

 Arbejdede for IBM før borgmester tiden 

 Er stolt af at være Hørsholms borgmester 

Hørsholm Kommune har 24.300 indbyggere og er en 

velhavende kommune. Vi er èn af de 6 kommuner, der betaler 

udligning til de øvrige kommuner. 

Da Morten Slotved tiltrådte som borgmester, var der ikke 

lighed mellem indtægter og udgifter. Der blev sat en spareplan 

igang, hvor der skulle spares 5 %. Dette er gennemført, og nu 

er der orden i økonomien således, at indtægter og udgifter 

følges af. 



 Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park 

 

Kommunen har for få nyfødte børn, hvorimod der er flere ældre 

borgere. De ældre holder sig så aktive, at de bliver ved med at 

være på indtægtssiden af det kommunale regnskab indtil de 

fylder 80 år som gennemsnit. Først derefter begynder de at 

koste for kommunen. I andre kommuner kan skæringspunktet 

være helt nede på 65 år. 

Da der er for få børn, har kommunen måtte lukke 3 daginstitu-

tioner. Det er bl.a. gået ud over én af de institutioner, Morten 

Slotveds eget barn går i. 

Morten Slotved fortalte desuden om et byggeprojekt, hvor der 

nu er ved at blive bygget en Rema 1000 på Kongevejen, og 

Lagkagehuset har vist interesse for ”Juletræs-grunden”. 

Gågaden og Trommen renoveres til næste år. 

Der er udviklingsmuligheder i de 2 ejendomme, som 

kommunen ejer for enden af gågaden. Der er interesse for 

forskellige udviklere for at købe ejendommene. Bl.a. kan der 

blive tale op opførelse af biograf, forretninger og lejligheder. 

Regionen ejer sygehusgrunden. Dette er årsagen til, at 

Hørsholm Kommune ikke har indflydelse på sygehusgrundens 

udvikling. 

Morten Slotved fortalte om det gode politiske klima, der er i 

kommunen. Han stiller gerne op igen som borgmester til næste 

valg, efteråret 2013. 

Herefter var der mulighed for, at der kunne stilles spørgsmål.  

Bl.a. blev der spurgt om følgende: 
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- Restaurant Mikkelgård - mulighed for, om brandtomten 

bliver bygget op eller revet ned?   

- MS svarede, at det er privat ejendom, og kommunen har  

ikke nogen sanktionsmulighed over for ejeren.  Men der 

bliver presset på for at få en løsning. 

- Kommer der nye bybusser til Mikkelborg Park, når de 

nuværende linier omlægges? 

- MS svarer nej, men der bliver mulighed for at bestille en 

Telebus via Flextrafik 2-3 timer før man skal bruge kørsel. 

- Bliver cykelstien på Lågegyde snart færdig helt ned til 

Strandvejen? 

- MS svarer, at dette ikke er Hørsholm Kommune, der 

bestemmer, men nabokommunen, der skal færdiggøre 

cykelstien. Lågegyde vil få ny asfaltbelægning til foråret. 

- Hvornår kan vi forvente svar på vor ansøgning vedr. 

haveplan? 

- MS svarer, at der vil blive taget stilling til sagen i 

kommunen i januar måned 2013. 

- Kan der komme en badebro ud for Mikkeborg Park? 

- MS svarer, at kommunen har afsat penge i 2013 og 2014 til 

2-3 badebroer, men det er ikke vedtaget endnu, hvor de 

skal stå. 

- Kommer der en vej fra Strandvejen til Kokkedal Slot? 

- MS svarer nej, da det ikke er muligt, da skoven er fredet. 

- Hvad gør kommunen for de 14-17 årige? 

- MS ønsker forslag til, hvad vi kan gøre for denne alders- 

gruppe. Der er lidt penge til de 14-17 årige, og alle ideéer 

er velkomne.  
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Mødet sluttede omkring kl 21.00 med tak til Morten 

Slotved og til de fremmødte. Under mødet blev der 

serveret lækre sandwiches samt vin/øl/vand. 

  

 

        Mvh Kim, referent  


