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Vi lever for resultater

Hillerød ByForum er en samarbejdsforening, der 
arbejder konstruktivt efter at nå resultater, der kan øge 
vores bys potentiale inden for byudvikling og generel 
tilfredshed hos borgere og turister.

Hillerød ByForum har vist, at samarbejdet gør en 
mærkbar forskel for Hillerød. Vi kan være stolte, 
når vi hører nye medlemmer af ByForum fortælle, at 
Hillerød er langt stærkere i forhold til andre byer, hvad 
angår samarbejde, forståelse og respekt for hinandens 
opgaver og udfordringer.  Hillerød ByForum har viljen 
til at skabe resultater i fællesskab – og til fælles gavn.

Vi er afhængige af hinanden, uanset om vi ejer et hus, 
driver en forretning, er kulturarrangør, er en aktiv og 
engageret frivillig borger, eller om man er kommunen.
Vi har ikke nok i os selv, men har brug for, at alle gør 
deres bedste for at skabe en god oplevelse i Hillerød. 

Hillerød ByForum er et stærkt fællesskab: I bestyrelsen 
diskuterer man ikke ud fra fem forskellige ståsteder, 
men udgør en enhed, hvor man er indstillet på at 
arbejde ud fra et fælles mål.

Det er en vigtig opgave at få fortalt, hvad vi arbejder for 
i Hillerød ByForum. Da vi hele tiden ønsker at tiltrække 
nye kræfter og skabe opbakning til vores arbejde, er det 
nødvendigt at kommunikere det igen og igen. 

Vores bestyrelse deltager flittigt i flere arbejdsgrupper, 
og vi har medarbejdere, der tager ejerskab på Hillerød 
ByForum. Uden den administrative effektivitet havde vi 
ikke nået de resultater.

Carsten Larsen
Formand
Hillerød ByForum
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Hillerød ByForum arbejder for at skabe fornyelse 
og vækst i Hillerød bymidte via etableringen af en 
offentlig-privat samarbejdsplatform, der kan være 
katalysator og koordinator for at udvikle Hillerød til 
Nordsjællands førende handelscentrum. Det arbejde 
udmøntes således:

Internt

• Arbejdsgrupper – her udføres prioriterede 
opgaver med afsæt i forretningsplanens mål

• Samarbejde med kommunen – byrådet 
repræsenterer borgerne og har 
beslutningskraften

• Nyhedsbreve til medlemmerne – alle skal kunne 
følge med

• Dialog med medlemmerne – alle skal kunne 
komme til orde

• Hvervning/B2B – Hillerød ByForums styrke 
afhænger af opbakningen

Arbejdsgrupper og administration

Eksternt

• Hjemmeside og sociale medier – borgerne, 
kunderne og turisterne orienterer sig på 
Hillerød.nu

• Markedsføring – Hillerød skal være i alles 
bevidsthed

• Events i byen – det skal være attraktivt at 
komme til Hillerød

• Dialog med pressen – borgerne skal følge med

• Dialog om byudvikling – aktiv deltagelse i 
netværk med fagligt relaterede eksperter og 
organisationer

Hillerød Kommune
Hillerød Shopping
Ejendomsejerne
Liberale erhverv
Kultur
Frivillige
C4 - Sekretariat 
Faglige ressource

Detailhandels-
udvikling

Fleksible 
byrum

Miljøstationer

Aktiviteter

Kommunikation Medlemmer og 
medlemsfordele

TorvegruppenServiceudvikling Service og 
vedligeholdelse
på veje, stier og installationer i bymidten

Unødig trafik og
parkering
i gågaderne

Wayfinding
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”Med Hillerød ByForum har 
vi fået et helt særligt privat-
offentligt samarbejde. Det 
er fremsynet, fordi her er alle 
vigtige aktører i byen samlet om 
at udvikle den bedste by at bo, 
handle, leve og opleve i. Det er 
meget værdifuldt for os alle at 
have sådan et fælles forum, hvor 
vi kan føde og realisere idéer.”

Kirsten Jensen, borgmester (S)

”Vi er en stærk samarbejdspartner i udviklingen 
af byen, som bliver taget alvorligt. Det er en 
meget mere holistisk og nydemokratisk tilgang til 
udvikling af byen, end man traditionelt har været 
vant til.”
Leo Knudsen, privat ejendomsejer, Slotsgade

”Det er et unikt forum at få drøftet interesser i. 
Vi repræsenterer forskellige baggrunde og er på 
hver vores måde aktive i Hillerød bymidte, så 
der bliver lyttet, når ByForum fremlægger fælles 
forslag til forbedringer, udvikling mv. Det er meget 
værdifuld viden, man får, og værdifulde tiltag vi får 
gennemført, når man som ejendomsejer skal pleje 
sine bygninger og har det lange syn på.” 

Jesper Steen Lorentzen, ejendomsejer, 
Frederiksborggruppen

”Man kan godt stå og råbe på sit eget gadehjørne, 
men sammen kan vi få rigtig meget igennem. 
I ByForum kan du være med til at udforme 
visionerne for byen. Her lægger vi vores egne 
ønsker i garderoben og finder frem til, hvad vi i 
fællesskab ønsker. Det er en times gratis parkering 
blandt andet et resultat af.”

Erik Turley, partner, Advokathus 
Nordsjælland

”ByForum giver en kæmpe styrke til byen som 
handelssted og mødested, og styrken er, at der er 
mange interessenter, der er gået sammen.
Uden Hillerød ByForum havde der kun været 
40 procent af alle de aktiviteter, vi har i dag. Der 
havde ikke været råd til mere.”

Morten Buch, HL-Mode
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Det er lykkedes at etablere og sikre driften af 
en hjemmeside, der kan markedsføre Hillerød 
som Nordsjællands handelscentrum. Først med 
etableringen af Hillerød ByForum blev det muligt 
med allokering af ressourcer fra Hillerød Kommune, 
Hillerød Shopping, ejendomsejere og liberale erhverv 
at etablere Hillerød.nu pr. 1. december 2017 og også 
have indtægter til at drifte og udvikle siden. Uden 
opbakningen fra samtlige medlemmer af Hillerød 
ByForum ville der ikke være ressourcer til en digital 
platform henvendt til byens borgere og kunder. 

Hillerød.nu – Hillerød på det digitale landkort

Den digitale julekalender med videoer af 
Mastodonternes nissekorps fra Den Levende 
Julekalender gav mange visninger.
Facebook: ca. 70.000 visninger. 
Online hos Frederiksborg Amts Avis og 
Politikens Lokalaviser: ca. 380.000 visninger. 

Facebook – Hillerød.nu
Totalt antal opslag: 240 stk.
Unikke brugere opnået totalt via alle opslag (en unik bruger pr. opslag): 289.181 brugere.
Totalt opnåede eksponeringer af status/video/fotos/links: 478.496 eksponeringer.
Totalt antal personer (unikke), som har kommenteret/delt/liket opslag: 23.170 brugere.

Det første år med Hillerød.nu har været præget af 
udvikling og optimering af hjemmesiden. Der blev 
blandt andet udviklet en platform til at præsentere 
Hillerød Slotssø Byfest med sine ca. 200 aktiviteter, 
og Den Levende Julekalender blev digitaliseret til en 
daglig videoevent. Facebooksiden Hillerød.nu gik i gang 
i februar, Instagramprofilen kom for alvor med i maj og 
bliver løbende vedligeholdt med billeder, artikler m.v. 

En stor opgave har været at markedsføre Hillerød.nu 
både online, i aviser og i det øvrige offentlige rum.

Resultatet er, at vi med de tilgængelige ressourcer 
er godt på vej efter det første år, hvor 53.000 unikke 
brugere har besøgt hjemmesiden Hillerød.nu, og på 
Facebook har der været 240 opslag, der har genereret 
478.496 eksponeringer. 

Hillerød.nu pryder trøjerne på HGI Bordtennins damer da de 
spillede europa-cup.

Din genvej til oplevelser i byen
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Derfor Hillerød.nu

“Tidens mediebillede bliver hele tiden mere broget. Den enkelte aktør 
skal være synlig på et hav af platforme, hvor det til tider kan være svært 
at se skoven for bare træer. Med en platform som Hillerød.nu er der 
en styrket mulighed for at fange modtagere med en specifik geografisk 
interesse - Hillerød. Samtidig er det en platform, der anerkender, at 
man ikke kan bygge en lokalforankret medieplatform uden at læne sig 
grundigt op af de store spillere på markedet.
Det vil være en flot bedrift, hvis Hillerød ByForum kan gøre Hillerød.nu 
til borgernes, turisternes og byens gæsters foretrukne platform.”

Jens Jepsen, leder af det regionale spillested Klaverfabrikken

”Fordi Hillerød.nu både dækker byens handel og kulturliv, har den 
en bred brugerskare. Derfor når omtalen af museets arrangementer 
og udstillinger ud til mange af byens borgere og besøgende. Og så 
er Hillerød.nu også en god indgang til vores mange små nyheder på 
Instagram.”

Ole Lass Jensen, museumsdirektør, Museum Nordsjælland

Hillerød.nu pryder trøjerne på Helsingør FC’s trænere.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSEUM NORDSJÆLLAND 
 

Årsberetning 2017 
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Hillerød Slotssø Byfest

Over tre dage blev 205 aktiviteter afviklet med 
inddragelse af ca. 45 foreninger.
TV 2 Lorry deltog hele fredag og sendte flere indslag 
og en direkte udsendelse fredag aften. Byfesten skabte 
øget trafik på hjemmesiden Hillerød.nu, hvoraf der kom 
13.774 nye brugere i markedsføringsperioden op til og 
under byfesten (1. maj–3. juni 2018).

Events

Presseomtale
Ifølge Infomedia har der i 2018 været 1919 
artikler på digitale og printmedier, der 
omtaler Hillerøds erhvervsliv, uddannelser, 
turisme, sport eller kultur. 

Ud af den samlede presseomtale optræder 
Hillerød ByForum i 103 artikler, Hillerød 
Shopping i 34 artikler, Hillerød Cityforening 
i 26 artikler og Hillerød Slotssø Byfest i 41 
artikler. 

Kim Larsen mindekoncert

På få dage lykkedes det at skabe en event med 
storskærm på Torvet, hvor der sendtes direkte fra 
mindekoncerten på Rådhuspladsen i København den 
7. oktober 2018. Ca. 500 deltog, og det affødte positiv 
omtale på de sociale medier og i pressen.

Sæt pris på din by – køb lokalt 27/10 2018

Fordi Hillerød har bevist sit værd som en by, der kan 
stå sammen og løfte events, blev Hillerød udvalgt 
som eneste by på Sjælland til pilotprojektet ”Sæt pris 
på din by – køb lokalt”. Det var en kampagne betalt 
af MobilePay for at gøre opmærksom på, at man skal 
handle i sin by i stedet for på internettet, hvis man 
vil bevare sin handelsby. Øvrige byer i pilotprojektet 
var Holstebro, Assens og Hærvejsklyngen. Det blev 
efterfølgende meldt ud fra MobilePay, at man håbede at 
kunne udbrede projektet til hele landet i 2019.

Cirka 2000 borgere og besøgende i alle aldre mødte op og deltog i 
Horror Walk den sidste fredag i efterårsferien.
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Late Night i bymidten 

Hillerød ByForum afholdt i samarbejde med Hillerød 
Shopping fire aftener med butiksåbent til kl. 22: Green 
Night den 26. april, Slotssø Byfest den 1. juni, Late 
Night den 28. september og Christmas Night/Black 
Friday den 23. november. Op mod 5000 borgere deltog 
i juletræstændingen på Torvet.

TV 2 Charlie Rockshow

TV 2 Charlie Rockshow blev afholdt den 29. juni 2018 
på Posen i Hillerød. Koncerten blev arrangeret af TV2 
Charlie, og STC Studio stod for kunstnere, opsætning af 
scene, afvikling, produktion m.v.
Koncerten skulle være gratis og markedsføre Hillerød i 
hele landet via to planlagte tv-programmer og samtidig 
give borgerne en god oplevelse.
C4 Foreningen var projektleder og stod for salg 
af billetter til siddepladserne, som blev sat op af 
FrederiksborgCentret, der også koordinerede salg af 
mad og drikke. Der blev brugt ca. 400 frivilligtimer, 
som blev leveret af Hillerøds Riddere, foreninger under 
Hillerød Kræmmermarked og sportsforeninger.
Optagelserne i Hillerød blev delt op i to programmer, 
som blev afviklet på TV 2 Charlie den 2. september og 
16. september. Hertil kommer genudsendelserne.
Traileren er kørt knap 600 gange på tværs af TV 2, TV 
2 FRI og TV 2 CHARLIE, hvilket har genereret 20 mio. 
bruttoeksponeringer (dvs. seertallet på den givne kanal 
i det minut, den enkelte trailer har kørt). 
Begge programmer ligger på TV 2 PLAY, således at de 
stadig kan ses ”on-demand”.
Ifølge Gallup har de to programmer for Rockshow 
Hillerød haft henholdsvis 91.000 og 96.000 seere.

Copenhagen Showband under Late Night den 28. september 
2018.
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Torvet

Torvegruppen er den ældste arbejdsgruppe i Hillerød 
ByForum, da den opstod under den tidlige opstart af 
etableringen af et Town Center Management (der siden 
fik navnet Hillerød ByForum). 
Målet var at udnytte Torvets potentiale til at blive 
byens centrale mødested både til hverdag og fest, og 
det foreløbige resultat er, at kommunen er ved at få 
udarbejdet en helhedsplan for en udvikling af Torvet, 
der skal gøre pladsen mere inviterende og brugervenlig. 
Det skal være muligt at gøre ophold uden at være nødt 
til at gå på café, og det skal være nemmere for Hillerød 
ByForum at skabe aktiviteter på Torvet. De første 
synlige resultater er træer og bænke, der inviterer 
borgere og kunder til at slå sig ned og forlænge deres 
ophold i Hillerød.
Torvegruppens andet projekt har været at igangsætte 
et torvemarked. Frivillige kræfter trådte til og 
etablerede Hillerød Torvemarked som en selvstændig 
forening.

Udvikling af byrum
Legeplads på Posen

En ny og større legeplads på Posen blev indviet 
med referencer til Hillerøds kongelige historie og 
Parforcejagtstistystemet, der er en del af UNESCO’s 
verdensarv. Hermed har Hillerød fået et nyt 
trækplaster til børnefamilierne.

Murer Tonnys Stræde 

Der er afsat ressourcer til etablering af byrum ved 
Søstien, og det første eksempel blev Murer Tonnys 
Stræde, som er en af stierne mellem Slotsgade og 
Slotssøen, der fremstår hengemte og uudnyttede. Her 
er lagt ny belægning og belysning. 

1 times gratis parkering

De fleste handelsbyer på Sjælland uden for København 
har gratis parkering. Trods forskellige holdninger 
til effekten af at indføre en times gratis parkering 
indstillede Hillerød ByForum til kommunen, at 
der skulle indføres en times gratis parkering på de 
offentlige parkeringspladser. Den nye regel blev 
effektueret pr. 3. september 2018, og hermed er der 
fjernet en barriere i forhold til at få kunder til byen.

Børn leger på legepladsen under indvielsen den 11. december 
2018.
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Der var øget omsætning og flere kunder i 2018 i 
Hillerød bykerne. Hillerød Kommune har i 2015 og 
2018 i samarbejde med C4 og Hillerød ByForum 
gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 
kunder og erhvervsdrivende i Hillerød bykerne. 
Analysen viser, at forretningerne oplever fremgang 
i både omsætning og antal kunder fra 2015 til 2018. 
Kilde: Bykerneundersøgelsen, Hillerød Kommune.

Detailhandelsudvikling

0

10

20

30

40

50

Faldet mere 
end 5%

Faldet mellem
2-5%

Uændret Steget mellem
2-5%

Steget mere
end 5%

2015 2018

15-23 år
• De vælger Hillerød pga. beliggenhed, men 

shopper også i andre byer.
• De køber varer, der i modsætning til online 

handel er tilgængelige og kan fås med det 
samme.

• Shopping er den primære årsag til at besøge 
Hillerød.

• SlotsArkaderne benyttes mere end gågaderne.
• Efterspørgsel på flere tilbud i nattelivet.

38-58 år
• De handler i Hillerød pga. beliggenhed og det 

store udvalg af butikker.
• Over 50% kommer til Hillerød i bil.
• 40% benytter spisesteder i andre byer.
• På en tilfredshedsskala fra 1-10 bliver den 

samlede vurdering 8,75.
• Efterspørgsel på flere delikatesseforretninger.

Retail Reinvented

Hillerød ByForum har i august-oktober 2018 
samarbejdet med CPH Business om projektet Retail 
Reinvented. Flere hold studerende analyserede dels 
udvalgte butikker dels handelslivet i Hillerød generelt. 
Spørgeundersøgelserne var opdelt i svar fra de digitalt 
indfødte (15-23-årige) og de digitale indvandrere 
(38-58-årige). De vigtigste pointer fremgår af 
nedenstående skema.

De studerende fra CPH Business nåede frem til overstående om de to målgrupper.
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Det er politisk besluttet at forlænge kontrakten 
med Hede Danmark frem til oktober 2020, og 
forvaltningen har opgaven med at udarbejde et nyt 
udbud. Det er ligeledes politisk besluttet, at brugere 
og borgere skal inddrages i processen i forhold til bl.a. 
standarder, serviceniveauer og frekvens. Hillerød 
ByForum og herunder arbejdsgruppen for ”Service 
og vedligeholdelse af veje, stier og installationer i 
Bymidten” er naturlige interessenter i denne proces og 
vil blive inddraget. 

Der er bestilt en rapport fra konsulentfirmaet  
”Via Trafik”, der skal gennemgå skilte, ”ponypladser” 
til af- og pålæsning til gågaderne, samt analyse af 
transport- og beboerkørsel for såvel cykler som biler i 
gågaderne. Rapporten bliver forelagt arbejdsgruppen, 
inden den leveres til det politiske niveau.

Service og vedligeholdelse

Unødig trafik og parkering

Hvad angår Posen og Søstien, arbejdes der på at 
beskære beplantningen fra Slotsbroen og frem til 
Posen, så der bliver mere udsyn fra rundbænken, og 
ligeledes at beskære krat og træer langs Søstien de 
steder, der sorterer under kommunen. Øvrige steder, 
der trænger til forskønnelse, søges der dialog og 
samarbejde med ejendomsejerne.
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Der var almen efterspørgsel på flere skilte i bymidten, 
der kunne vise den rigtige vej for turister og kunder 
fra oplandet, der ikke er stedkendte. Derfor bliver der 
i foråret 2019 sat vejvisningsskilte og bykort op i DSB-
tunnellen og på Hillerød Station.
Leh Poulsen Studios har designet grafikken, der tager 
udgangspunkt i Hillerøds historie som en by med 
både slot og skov, og der vil være både oversigtskort 
til stationen og vejvisningsskilte til bymidten. 
Langs togskinnerne gengives parforcejagtens 
drabelige historie i tegneserieform, og nye pege- og 
oversigtsskilte i bymidten er på vej.  Det skal være let at 
finde vej til biblioteket, slottet eller gågaden.

Dialog om byudvikling
Hillerød ByForum har været med til at sætte 
Hillerød på landkortet i andre kommuner og blandt 
organisationer og eksperter i byudvikling.
Hillerød ByForum deltager i netværket for Privat-
Offentlige Bysamarbejder, der faciliteres af Dansk 
Byplan Laboratorium. Formålet er at undersøge 
mulighederne for at oprettet Business Improvement 
Districts eller lignende organisering i Danmark. I denne 
forbindelse har flere andre kommuner konsulteret 
Hillerød ByForum for at lade sig inspirere og drage 
nytte af Hillerøds erfaringer med bysamarbejde og 
foreningsstrukturer. 
Hillerød ByForum deltager også i Citychef Netværk 
2020, der har fokus på handelssamarbejde og events.

Medlemsfordele
I 2018 blev Hillerød.nu udvidet med et medlemsarkiv. 
Denne sektion af Hillerød.nu er kun for medlemmer 
af Hillerød ByForum og er oprettet for at give 
medlemmerne adgang til eventhjul og eventkalender, 
referater og bilag, presseoversigt og nyhedsbreve. 
Herudover er der en præsentation af de 
medlemsfordele, man kan opnå, hvilket inkluderer 
rabatter på avisannoncer, renovation, forsikringer m.fl. 
Alle medlemmer har fået tilsendt en kode til login til 
medlemsarkivet på Hillerød.nu.

Wayfinding – nye skilte
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MUSEUM NORTH ZEALAND

HILLERØD
STATION

HILLERØD
BYMUSEUM

TOWN HISTORY
MUSEUM 

SLOTSPAVILLONEN
STATION

Lokalbane / local line

LOUISES Ø
LOUISE’S ISLAND

KVINDESTENEN
WOMEN’S MONUMENT

BADSTUESLOTTET
BATH HOUSE

CHRISTIAN 4.’S STEN
CHRISTIAN IV’S ROCK

KULTURAKSEN
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THE OLD TOWN HALL
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CINEMA

CAFÉ
HAVEHUSET

G
Å

G
A

D
EN

 SH
O

PPIN
G

104

DEN LILLE FÆRGE
Sejltur på Slotssøen
Boat ride on the Castle Lake

DEN LILLE FÆRGE
Sejltur på Slotssøen
Boat ride on the Castle Lake

DEN LILLE FÆRGE
Sejltur på Slotssøen
Boat ride on the Castle Lake

FREDERIKSBORGCENTRET
CONGRESS, SPORTS AND CULTURE CENTRE

Kulturaksens bygninger er 
byens gamle slagterihaller, 
jernstøberi, maskinfabrik og 
elværk. I dag bruges de til 
koncerter, udstillinger, for-
eningsliv mm. Kulturaksen 
består af hovedbibliotek,
frivilligcenter, kulturhus, kon-
certsted, kulturværksteder, 
musikskole og museum.

THE CULTURE AXIS
Kulturaksen (The Culture Axis) is 
a cluster of cultural buildings that 
includes the city’s old slaughter-
house, iron foundry and power 
station. The buildings are now for 
concerts, exhibitions and as a 
meeting place for social groups 
and organisations, etc. 
Kulturaksen comprises a public 
library, volunteer centre, commu-
nity house, concert venue, cultu- 
ral workshops, a school of music 
and museum.

Søstien
The Lake Trail

30 min.

Banestien
Grøn genvej til Kulturaksen
Green shortcut to Kulturaksen

4 min.

0 100 200
METER

Se hvad der sker i Hillerød By
www.hillerod.nu 

Turistinformation om Hillerød
Tourist information

www.visitnordsjaelland.dk

Store Dyrehave
UNESCO cykelrute 110
UNESCO cycling route 110

10 km

Store Dyrehave
UNESCO cykelrute 110
UNESCO cycling route 110

10 km.

GRIBSKOV
UNESCO cykelrute 105
UNESCO cycling route 105

15 km.

31

31

31

110

105
100

32
33

105

105

32
33

110
101

101

101

101

110

110

100

100

Genvej til centrum
Shortcut to city centre

8 min.

Til Gågaden
To shopping area

8 min.
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Resultatopgørelse

2018 2017

Indtægter DKK 1.000 DKK

Hillerød Kommune 1.050.000 800

Hillerød Cityforening 525.000 400

SlotsArkaderne 525.000 400

Ejendomsejerne 359.823 285

Liberalt Erhverv 27.000 0

Sponsor og arrangements indtægter 868.755 637

Indtægter i alt 3.355.578 2.522

Omkostninger
Løn omkostninger -1.353.721 -947

Arrangementer -999.680 -969

Aktiviteter -371.845 0

Branding / Kommunikation -126.952 -62

Sikkerhed, renhold, tryghed 0 -16

Serviceudvikling -15.000 -196

Markedsføring -121.705 -266

Digitalisering -4.199 0

Netværk / Frivillig mobilisering -32.390 -15

Etableringsomkostninger 0 -97

Husleje/depositum -57.082 -17

Administration -72.635 -91

Parkering -8.016 -4

Omkostninger i alt -3.159.725 -2.680

Indtægter i alt 3.355.578 2.522

Omkostninger i alt -3.159.725 -2.680

Renter -2.026 0

Årets resultat 190.327 -158

Regnskab for Hillerød ByForum
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Balance

2018 2017

Aktiver pr. 31. december DKK 1.000 DKK

Huslejedepositum 9.250 9

Anlægsaktiver i alt 9.250 9

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 43.973 70

Andre tilgodehavender, moms 897 0

Periodeafgrænsningsposter 151.332 169

Tilgodehavender 196.202 239

Likvide beholdninger 425.235 9

Omsætningsaktiver i alt 621.437 248

Aktiver i alt 630.687 257

Passiver pr. 31. december
Egenkapital primo -158.365 0

Overført resultat 190.327 -158

Egenkapital i alt 31.962 -158

Leverandører af varer og tjenesteydelser 414.092 337

Anden gæld, C4 Videncenter 184.633 78

Kortfristede gældsforpligtelser 598.725 415

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt 598.725 415

Passiver i alt 630.687 257

Kommentarer til regnskabet

Foreningens omsætning udgør i 2018 DKK 3.355.578 mod DKK 2.521.785 sidste år. Resultatopgørelsen for 2018 
udviser et overskud på DKK 190.327 mod et underskud på DKK -158.365 sidste år, og selskabets balance pr. 31. 
december 2018 udviser en egenkapital på DKK 31.962. 

Medlemstallet er fordelt således: 151 medlemmer fra Hillerød Shopping, 27 medlemmer fra Hillerød Byråd, 27 
medlemmer fra ejendomsejerne, 8 medlemmer fra det liberale erhverv, 33 medlemmer fra kultur og frivillige.
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