
Høringssvar vedr. ETU-udvalgets forslag til udmøntning af 
budgetvedtagelse 2017-2020

Følgende høringsparter har afgivet høringssvar:
• Gadekærforeningen, modtaget 9.11.2016
• Helsinge Erhvervsforening, modtaget 11.11.2016

Høringssvarende er identiske og fremstillet i nedenfor

Oversigt over høringssvar

Nr. Tema Høringspart Administrationens 
bemærkninger

1 Stoppe driften af infostandere Gadekærforeningen 
og  Helsinge 
Erhvervsforening

Det vurderes at infostandere kan 
udgå, da et flertal af borgere og 
turister orienterer sig via deres 
mobiltelefon, tablet og computer.

Besparelsen kan muligvis 
udfordre muligheden for at oplyse 
de borgere og turister, der ikke 
anvender digitale redskaber som 
mobiltelefon mv. om 
arrangementer, events og 
lignende.

2 Afvikling af tilskud af 
julebelysning i Helsinge, 
Gillelej, Græsted og Tisvilde

Gadekærforeningen 
og  Helsinge 
Erhvervsforening

Det er tivlsomt om der kan rejses 
økonomi til julebelysning uden at 
hæve medlemskontingentet til 
Erhvervsforeningerne. 

Dertil kan besparelsen have en 
negativ påvirkning på julesalget 
og dermed de handlendes 
omsætning.

3 Afvikling af tilskud til 
Kulturnætter i Helsinge og 
Gilleleje

Gadekærforeningen 
og  Helsinge 
Erhvervsforening

Det er tivlsomt om der kan rejses 
økonomi til kulturnætterne uden at
hæve medlemskontingentet til 
Erhvervsforeningerne. 

Besparelsen kan have en negativ 
økonomisk konsekvens for 
handelen i perioden. 



Samlede høringssvar i deres fulde ordlyd

Høringspart  
Gadekærforeningen og Helsinge Erhvervsforening

Høringssvar
Svar vedr. besparelsesforslag i Erhvervs og turismeudvalget.

Det er med lige dele undren og frygt, at vi som erhvervs forening har læst oplægget til
kommunens spareforslag.
Vi er selvfølgelig helt med på, at når der skal spares penge i kommunen, så kan erhvervet
desværre ikke gå fri, men det er nogle beklagelige poster med store konsekvenser der er
valgt at spare på.
1. At stoppe driften af infostandere vil for Helsinge betyde, at ualmindelig mange
borgere ikke får informationer om de mange aktiviteter der foregår, det vil sætte
mange forskellige foreninger, ikke bare Gadekærforeningen, ude af stand til at
markedsføre deres aktiviteter, da de ikke har økonomisk råderum til at betale
annoncer, plakater, flyers mm. Det vil i sidste ende betyde færre aktiviteter i hele
kommunen.
2. Afvikling af tilskud til julebelysningen vil være en katastrofe! Vi gør i
Gadekærforeningen et stort stykke arbejde for at få byen til at fremstå så flot som
muligt op til jul, og julebelysningen er en vigtig faktor, både for kunderne og for
butikkerne. En julehandel uden julelys, vil have katastrofale følger for butikkerne
i form af manglende omsætning og kunder, det vil i værste fald koste arbejdes
pladser og butiks lukninger.
3. Kulturnatten i Helsinge er en tradition som har stået på i 20 år og er den aktivitet
der ubetinget samler hele Helsinge. Vi taler her om den eneste eksisterende event
i Helsinge der kan fylde byen så den er sort af mennesker. Her er
Gadekærforeningen arrangør og koordinator for mere end 50 foreninger, som
samles om at ”vende byen på hovedet”. En masse frivillige og organisationer
bruger måneder på at forberede opvisninger, udstilling, aktiviteter, information
om deres virke mm, ligesom mange politiske partier bruger dagen til at orientere
borgerne om deres holdninger og ideer. Det vil være svært – næsten umuligt at
afvikle en kulturnat på et anstændigt niveau, uden tilskuddet og det vil gøre det
svært for mange foreninger at nå ud til borgerne i samme omfang som de gør
denne dag. Det manglende tilskud vil ikke blot ramme handelslivet, men i lige så
høj grad påvirke en masse foreninger og butikker negativt.
Konklusionen er derfor – tænk Jer om igen, inden i forsøger at spare små beløb, som har
store konsekvenser.

Med venlig hilsen
Gadekærforeningen

Med venlig hilsen
Helsinge Erhvervsforening


