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Stiftende generalforsamling for HILLERØDS RIDDERE  
den 25. februar 2013 

- Referat 
 
Mandag den 25. februar 2013 afholdtes der stiftende generalforsamling for 
Hillerøds Riddere i FrederiksborgCentret kl. 19:00. 
Til den stiftende generalforsamling var blandt andre følgende personer: 
 
Ingo B. Hvid 
Jens Glümer 
Anne Damgaard 
Hanne Eggert Petersen 
Helene Fribo 
Lilian Gade-Nielsen 
Erik Helmer Pedersen 
Helge Jønsson 
Dorthe Kirkegaard 
Flemming Jørgensen 

John Jensen 
Steen F. Sørensen 
Benjamin Goings 
Søren Skals 
Lars Eghoff 
Leo H. Knudsen 
Mogens Orry 
Carsten Larsen 
Knud Kruse 
Kristina Ryttersgaard

 
De ovenstående har alle underskrevet de vedtagne vedtægter 
De tilstedeværende var en blanding af borgere fra Hillerød og Nødebo samt 
repræsentanter fra andre foreninger og virksomheder, herunder Nødebo Kro. 
Herudover var også en repræsentant for Frederiksborg Drabantgarde til stede. 
 
Dirigent: Carsten Larsen 
Referant: Kristina Ryttersgaard 
 
Den stiftende generalforsamling indledtes af Carsten Larsen med en velkomst til de 
fremmødte og opfordring til en introduktionsrunde. 
 
Efter den indledende velkomst og introduktion præsenterede Carsten Larsen ideen 
bag Hillerøds Riddere og tanken om dens formål. 
Ideen til den nye frivilligforening er noget, som Carsten Larsen, Knud Kruse og 
Mogens Orry længe har tænkt på, men først nu har tiden været den rigtige i forhold 
til den tid der kunne lægges i foreningen fra de tre herrer. 
Hillerøds Riddere skal være et frivilligkorps som har til formål at give en hjælpende 
hånd, når der kommer gode kultur-/sportstilbud til Hillerød, som beror på frivillige 
hænder, eller der er andre foreninger, som også har brug for ekstra hænder i 
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forbindelse med arrangementer, således at mangel på frivillige ikke bliver en 
forhindring for at afholde arrangementer i Hillerød. 
Hillerøds Riddere skal ikke konkurrere med de andre frivillige foreninger og heller 
ikke stjæle medlemmer, men skal ses som et supplement. 
Det er ikke tanken at Hillerøds Riddere skal til at sætte en hel masse i gang, men gå 
ind og hjælpe, hvor der er behov. 
Foreningen skal være et sted, hvor man kan samle hvad der foregår i byen og derfra 
få distribueret relevant markedsføring for arrangementer/aktiviteter i Hillerød 
Kommune.  
Endelig er det også formålet at foreningen skal byde nye borgere i Hillerød Kommune 
velkommen ved at opsøge dem og udlevere information om byen og tilbyde at være 
kontaktpersoner. 
 
Initiativgruppen (Carsten Larsen, Mogens Orry og Knud Kruse) har talt med Hillerøds 
Kommune om muligheden for at opnå oplysning om nye borgere og deres adresse, som 
er tilgængeligt gennem et af kommunens registre. 
Hillerød Kommune og Borgmester Kirsten Jensen er positivt stemte overfor den nye 
forening og ideen med at byde nye borgere velkommen til. 
 
Hillerøds Riddere skal være professionelle i det de begiver sig af med, så det vil 
betyde at medlemmerne skal lære de forskellige ”fag” der er behov for hjælp til – 
f.eks. skal de relevante riddere lære hvordan man taler med folk og fremstår 
professionel overfor nytilflyttere eller hvordan man betjener et ølanker til en 
kulturbegivenhed el. lign. 
 
Det er tanken at foreningen skal være med til at skabe mere liv i Hillerød og dermed 
hjælpe med at give andre foreninger mulighed for at generere flere ideer om 
arrangementer, igen uden at skulle tænke på om de er nok til at afvikle dem. 
 
Hillerøds Riddere skal ikke tage penge fra de andre foreninger, men benytte sig af 
fund- og sponsorraising, hvor nødvendigt, da det ikke er tanken at foreningen skal 
skrabe penge til sig. Økonomien skal baseres på et årligt kontingent, ment således at 
der ikke skal være de store udgifter i forbindelse med foreningens arbejde. 
 
Opsummeret er det hensigten at Hillerøds Riddere skal være til rådighed og hjælpe 
med at gøre Hillerød til en bedre og sjovere by. 
 
 
Efter denne introduktion af foreningen indledtes en spørgerunde, hvor de forskellige 
aspekter ved foreningen kunne diskuteres og klarlægges. 
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Drabantgardens repræsentant tilkendegav at foreningen har et godt koncept, men 
udtrykte bekymring for at Hillerøds Riddere skulle tage midler fra de andre 
foreninger i Hillerød Kommune og påpegede at vedtægterne kun nævner kontingenter, 
men ikke fund- og sponsorraising. 
Dette åbnede en diskussion om det økonomiske aspekt i Hillerøds Riddere og flere af 
de tilstedeværende var af den holdning at økonomien i foreningen lægger i det 
frivillige arbejde og kontingentet, som ikke bør være specielt stort. 
Diskussionen om kontingentet gik over i en diskussion af medlemsantal, som det blev 
fastslået ikke kan angives på nuværende tidspunkt. 
 
Denne diskussion førte til spekulation om nødvendigheden af en forening med de mål, 
som er skitseret for Hillerøds Riddere. 
Forsamlingen påpegede at det skulle ses som en mulighed for at netværke, hvilket han 
mente der manglede i Hillerød og at man jo var nødt til at starte et sted hvad angår 
oprettelse af et sådan frivilligkorps og dets medlemsantal. 
 
Nødebo Kros repræsentant spurgte til hvordan foreningen vil skaffe yngre 
medlemmer, da de selv oplever problemer med at gennemsnitsalderen for deres 
frivillige stiger år for år. Han foreslog selv at opgaverne skal være spændende, men 
at det er vigtigt at der ikke er for mange opgaver hele tiden. 
 
Fra de forsamlede blev der stillet spørgsmål om foreningens ønsker/viden om 
medlemsantal i forhold til hvor mange frivillige der vil kunne trækkes på til 
arrangementer og andet. 
Initiativgruppen fastslog at det ikke var tanken at det skulle dreje sig om flere 
tusinde, men at et medlemstal på 2-300 personer ville blive anset som en klar succes. 
Det er heller ikke tanken at de enkelte riddere skal stille til alt, men 2-3 opgaver om 
året vil være fint. Medlemmerne skal være stolte af at kunne kalde sig en af 
Hillerøds Riddere. 
Herefter blev der spurgt til størrelsen af de arrangementer ridderne skal hjælpe 
med, da 25 person om et bord ikke altid vil være nok og hvordan med de økonomiske 
aspekter til samme. 
Som svar på denne spekulation var der enighed om at det ikke handlede om hvor 
mange, her i starten, men om at komme ud og skabe kendskab til foreningen, bl.a. i 
form af repræsentanter der byder nytilflyttere til byen. 
Ingo Hvid forklarede at pengene ikke var fysiske, men lå i konceptet med ”ydelse for 
ydelse”, ment således at man skal hjælpe hinanden indbyrdes i foreninger – hvis man 
beder Hillerøds Riddere om hjælp, skal Ridderne til gengæld også kunne bede om 
hjælp. 
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Endelig skal der fokuseres på at de unge i de forskellige klubber, der fungere på et 
grundlag af frivilligt arbejde fra trænere o. lign. Skal aktiveres – de unge skal ikke 
bare have, men skal også hjælpe til, hvor de kan. 
Der skal ikke spekuleres i antal, for der er masser af muligheder i byen, det er bare 
at finde dem. 
I forbindelse med den økonomiske del af den igangværende diskussion præsenterede 
Carsten Larsen de tilstedeværende for den velkomstbog, som uddeles i Odense til 
nytilflyttere. I denne bog findes information om kommunen, vigtige numre, info om de 
forskellige organisationer/foreninger/klubber (hvor de er o. lign.) samt kuponer med 
rabatter til nogle af Odenses mange handlende. Bogen udgives i samarbejde med 
kommunen og ideen er at denne type velkomstbog også kan produceres for Hillerød, 
da kommunen gerne vil være med i forhold til fakta og finansiering. Bogen vil dermed 
også kunne skaffe en smule økonomi til Hillerøds Riddere, hvor nødvendigt. 
Carsten Larsen påpegede at lige nu burde dog mest handle om at få foreningen i gang 
og tage fat på at få lavet en sådan velkomstbog. Herudover slog han fast at det ikke 
er kontingentet der skal bære hele foreningen, men at der ikke skal være den helt 
store økonomi i forbindelse med den. Det er tanken at der skal laves et lille mærke til 
ridderne, eventuelt en jakke og der skal afholdes 1-2 riddersamlinger årligt, men ikke 
noget der koster ret meget (f.eks. en forestilling i Ballerup Super Arena, besøg på en 
af LEVUKs skoler i Nordsjælland eller noget tilbud fra FrederiksborgKulturCenter). 
Tanken var at kontingentet var på kr. 200,00 årligt, men at medlemmerne følte at de 
fik mere tilbage end de betalte for at være med. 
I den forbindelse påpegede Erik Helmer, som repræsentant for foreningen C4, at 
omkostningerne til en forening ikke behøvede at være store, hvilket han var bekendt 
med fra C4, som laver mange ting, men uden den store økonomi, idet de finder 
sponsorer til deres arrangementer. Han fortalte at det gode er at det frivillige 
arbejde lader til at være på vej op og gav Julemøllelauget som eksempel. Denne 
forening er oprettet af frivillige og fungerer uden særlig økonomi udover kontingent. 
Yderligere mener han at foreningen vil kunne fungere som et sted hvor borgere i 
Hillerød (som helhed) kan henvende sig og få vejledning, hvis de ønsker at involvere 
sig i frivilligt arbejde, hvor man kan komme til at lave noget forskelligt. Denne 
mulighed opfatter han som værende fantastisk for den kan også tiltrække ”hr. og fru 
Hillerød”. 
I forbindelse med opstod igen spekulation om foreningens nødvendighed og forslag om 
en hovedgruppe (Hillerøds Riddere) med tilhørende områdespecifikke undergrupper 
blev udtrykte i samme omgang. 
Til dette forslag påpegedes det at det er svært at starte en ny forening, men ved at 
sikre at Hillerøds Riddere er et fællesskab og at medlemmerne ikke hænges op faste 
opgaver – f.eks. hver tirsdag gør medlem x det og det. Men derudover ville det være 
en god ide med en styregruppe til at organisere de mindre arbejdsgrupper. 
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Repræsentanten for Drabantgarden spurgte herefter til ideen med at Hillerøds 
Riddere samler og markedsfører aktiviteter. Hvis det var målet krævede det at 
foreningens ledelse kontaktede alle foreninger og indsamlede denne viden og gjaldt 
det kun for Hillerød eller hele Nordsjælland, da han mente at det ikke fremgik 
tydeligt af de skrevne vedtægter. 
Her blev konklusionen at det kun drejer sig om aktiviteter og arrangementer i 
Hillerød og at arrangørerne af de givne aktiviteter/arrangementer selv måtte 
henvende sig til Hillerøds Riddere, som så ville kunne hjælpe med en bredere 
eksponering. 
 
Carsten Larsen specificerede at der ville være tale om en form for samarbejde med 
”Det Sker i Hillerød” i forbindelse med eksponering af aktiviteter/arrangementer og 
at Ridderne også blev dannet for at give nytilflyttere en kontakt i byen. Hillerøds 
Riddere skal bl.a. præsentere borgere for ”Det Sker i Hillerød” og samle en liste fra 
kommunen med aktiviteter/arrangementer, som de så kan line op og introducere til 
borgerne, hvis ønsket. 
 
Der fremkom forslag om at man kunne invitere nye borgere på en guidet tur i 
Hillerød, en slags ”Kend Din By”, hvor nytilflytterne præsenteres for f. eks. slottet 
el. lign. Forslaget genererede en ide om at samle nytilflyttere en gang i kvartalet i 
stedet for at opsøge dem, på denne måde vil man kunne give dem en overordnet 
præsentation af de mange tilbud der findes i byen og uddele relevante foldere til 
dem der. På denne måde behøvede de riddere, der ikke havde det godt med at ringe 
på fremmede folks døre, at komme ud i den situation. 
I denne forbindelse præciserede Carsten Larsen at det var håbet at der ville kunne 
dannes arbejdsgrupper indenfor foreningen med specifikke interesser, så det, f. eks., 
var kun de riddere, der gerne ville være en del af velkomsten, der blev det, men at 
foreningen først skulle dannes og derefter skulle der kigges på logistikken om hvem 
vil hvad og hvordan samt slagplaner for eventuelle arrangementer i byen, hvor 
ridderne vil være involveret. Han slog fast at der på nuværende tidspunkt ikke 
fandtes nogen specificerede færdige løsninger, men at det var det 
generalforsamlingen skulle hjælpe med. 
 
Fra forsamlingen blev det pointeret at det var godt med en idéfase, men at det også 
krævede at der var nogen der tog imod ideerne, arbejdede med dem, skrev dem ned 
(og rent faktisk gør det) ellers ville foreningen ikke en gang nå 50 mennesker. 
I samme ånd fremsattes det at for at foreningen skal have en chance for at overleve 
sin opstart er det vigtigt med overkommelige mål, så Hillerøds Riddere ikke knækker 
halsen på for høje målsætninger. 
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I starten bør der fokuseres på mere anonyme og små ting, så der kan skabes en 
professionalisme fra starten. 
 
Repræsentanten for Kræmmermarkeds Venner forklarede at fordelen ved en 
forening, som Hillerøds Riddere, var at der kunne skabe relationer mellem de andre 
foreninger også, noget han selv havde været vidne til i forbindelse med 
Kræmmermarkeds Venners deltagelse i VM-arrangementet i Kgs. Have. Han opfattede 
det som en fordel at forskellige foreninger kunne samles i fælles ånd til at sikre et 
godt arrangement. 
 
Erik Helmer sluttede spørgerunden af med at støtte forslaget om at samle nye 
borgere hvert kvartal. Samtidig påpegede han virksomhedssiden, hvor han selv sender 
eller møder op med velkomstfoldere til nye virksomheder i Hillerød og indbydelser til 
info-arrangementer for dem. Nogle af de større virksomheder stiller indimellem 
busser til rådighed og invitere deres medarbejder på en guidet tur i Hillerød med 
Erik som guide. 
Det er op til Hillerøds Riddere hvor meget der skal sættes i gang i forhold til denne 
type tiltag. 
Derudover påpegede han at, som han forstod det, vil kontingenterne ikke komme til at 
dække meget, men at det er heller ikke økonomi det skal handle om i foreningen. 
Endelig spurgte Erik Helmer også til muligheden for at indgå en administrativ aftale 
med FrederiksborgCentret, så Hillerøds Riddere havde et forankringssted på samme 
måde som Julemøllelauget er forankret hos C4, i det mindste til at begynde med. 
 
Carsten Larsen accepterede, i sin egenskab af direktør for FrederiksborgCentret, at 
lade Ridderne være forankret i FrederiksborgCentret til at starte med. 
 
Efter denne spørgerunde fik de forsamlede 10 minutter til at gennemlæse 
vedtægterne for så at kunne starte en gennemgang og eventuelt diskussion af dem. 
 
I forbindelse med paragraf 2 stilledes spørgsmål om støtten til borgere gjaldt 
Hillerød Kommune eller Hillerød by. 
I første omgang var tanken at det kun skulle være borgere i Hillerød by, men efter 
udbredt ønske om også at inkludere de omkringliggende samfund i kommunen blev det 
besluttet at støtten skal gælde for hele Hillerød. 
 
Det blev påpeget at de tre angivne punkter, som involverer markedsføring, er meget 
dyre og der blev stillet spørgsmål til hvordan økonomien, så skulle hænge sammen. 
Som svar på dette blev der peget på at markedsføring ikke nødvendigvis koster 
mange penge, hvis man f.eks. benytter sig af de sociale medier, herunder FaceBook. 
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Yderligere fremsatte en af de forsamlede at det måtte foreningerne selv, som 
betalte for markedsføringen, mens ridderne skal hjælpe med at distribuere det – det 
er ikke meningen at andres markedsføring skal koste Hillerøds Riddere noget. Det 
skal ses som at tage folk ved hånden og vise dem byen. 
På samme måde blev det fremsat at det skulle handle om at hjælpe hinanden og sikre 
at mangel på frivillige kræfter ikke var en undskyldning for ikke at gennemføre 
arrangementer i Hillerød. Yderligere blev det anset som en fordel at Hillerøds 
Riddere lagde op til at man kunne engagere sig for enkelte interessespecifikke 
arrangementer og ikke var tvunget til en ”hel pakke”. 
 
I forlængelse af denne diskussion fremkom forslag om at arrangere f.eks. 
fællesspisning og skabe fællesskaber ad den vej, også for folk som ikke allerede er 
en del af et fællesskab. Denne type opgaver skal være bæredygtige i forhold til 
fællesskabsdannelser. 
 
De gode ideer bliv hilst velkommen, men ønske om at komme videre med 
gennemgangen af vedtægterne blev fremsat. 
 
Vedrørende paragraf 2 blev der fremsat forslag om at indskrive at der var tale om 
støtte i forbindelse med markedsføring for at imødegå forvirring om hvad de 
relevante formålspunkter dækkede. Dette blev vedtaget og Knud Kruse påtog sig at 
rette det i vedtægterne. 
 
I forbindelse med paragraf 3 blev der spurgt til om der var et tilknytningskrav til 
foreningens medlemmer, så at de skulle have en tilknytning til Hillerød. 
Initiativgruppen fastslog at et sådan krav ikke fandtes og at foreningen skulle være 
åben for alle, blot de var bevidste om at de, gennem medlemskab, forpligtede sig til 
at støtte kun Hillerød og ikke andre byer/kommuner. 
Herefter blev der spurgt til aldersgrænsen på 18 år og om muligheden af at have 15-
16-årige til at klare småjobs, der ikke krævede at den frivillige var myndig. 
Beslutningen var at medlemskab forudsætter at personen er myndig, men det var ikke 
udelukket at man kunne tage yngre ind i forbindelse med arrangementer til at hjælpe 
hvor de kan, hvis nødvendigt. 
 
Der blev fremsat spørgsmål fra forsamlingen om Hillerøds Riddere ikke skulle have en 
FaceBook-gruppe, hvilket blev vedtaget at det skulle der selvfølgelig være. 
Dette førte til spørgsmålet med hvordan yngre medlemmer vil kunne hverves og 
forslag om at gå gennem medlemmer med børn blev fremsat. Igen blev det fastslået 
at dette kunne være en mulighed, men medlemskab forudsætter at medlemmet er 
myndigt. 
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En anden måde at få fat i unge er ved at ”fange” dem der hvor de er – gennem de 
sociale medier og deres rollemodeller (meget ofte de 20-25-årige i forhold til 
teenagere). 
 
Vedrørende kontingentet blev der spurgt til muligheden for at oprette et 
støttekontingent, som virksomheder kunne gøre brug af eller bedste-/forældre, hvis 
de ønskede at involvere deres børne-/børn. 
Forsamlingen var åben overfor dette forslag, men repræsentanten fra Drabantgarden 
mente at dette ville forårsage at Hillerøds Riddere ”stjal” midler fra de andre 
foreninger og at der i vedtægterne ikke var nævnt en støtteforening. 
For at imødegå dette blev det foreslået at man i stedet oprettede passive og aktive 
medlemskaber, da virksomheder skal have lov til at støtte, hvis de ønsker. 
Drabantgarden påpegede at der dermed stadig var tale om en støtteforening, hvilket 
der var udtrykt ikke skulle oprettes for at sikre de andre foreninger. 
Igen påpegedes det at det skulle være muligt for virksomheder at støtte, skulle de 
ønske dette. 
Der blev skåret igennem at disse spørgsmål skulle lægges ud til de kommende 
medlemmer og at det nu og her handlede om at få forening stiftet og vedtægter 
vedtaget. 
 
Der blev herefter stillet et forslag omkring at finde kendte mennesker, der vil kunne 
fungere som ambassadører for foreningen, men intet blev besluttet i forhold til dette 
forslag. 
 
Et forslag om navneændring til Hillerøds Ambassadører blev afvist på baggrund af at 
foreningen gerne skal læne sig op ad at Hillerød har – og er kendt for – Frederiksborg 
Slot og dermed er der allerede en tilgængelig association til riddertiden i Hillerød. 
 
Herefter blev vedtægterne sendt rundt til godkendelse og underskrift af de 
fremmødte samt en mailingliste. 
 
Kontingentet for medlemskab blev vedtaget til at være kr. 200,00 årligt. 
 
Inden forsamlingen brød op blev der igen foreslået FaceBook-gruppe og Hanne Eggert 
Petersen og Helene Fribo blev udpeget til at oprette en åben gruppe på det sociale 
medium. 
 
Forsamling blev hævet kl. 20:40. 


