
Indgående dokument

Under behandling
Normal adgang

1.1 National vandreweekend - ændring til ansøgning

Ansvarlig mm.

Sagsbehandler

Alt. sagsbeh.

omåde/md

Læsekode

Journaldato

Modtagelsesdato

Type

Arbejdsområde

Dokumentprofil

Journal nr.

Journaltekst

ID

Dokumentnr.

Sagsnr.

Stamdata

*

Tycho Winther Hjorth/TWHJO/Gribskov

1 - Brugere af Emnesag

Center for Byer Ejendomme og Erhverv / Ejendomme og Erhverv

Alle

Dokumentdato * 30-07-2017

30-07-2017 Svarfrist

Administrativ sag

24 - Erhvervsforhold

24.10G00

Erhvervsfremme
Konkrete rutineprægede sager i almindelighed
Almindelige administrative sager (K10)

20 17/06293 O20

[j 2017/06293

Dokumenthierarki - overdokument
Dokument

Dokumenthierarki - underdokumenter
Vis dokumenter

Dokumentstikord

Beskrivelse]

Kommentar

Resumé

Opfalgning‘

Opfølgningsdato

Angiv hvilken prioritet opgaven har



Internet
publicering

Afsender Erhvervsservice/Gribskov@Gribskov

Digital Post ID

Postliste Åben

Titel til postliste SV: Sv: Re: SV: Vs: ansøgning : Pulje for Erhverv.

Vedhæftede fiI(-er) Kopi af maiI.emI

Overskrift SV: Sv: Re: SV: Vs: ansøgning : Pulje for Erhverv.

Afsender Erhvervsservice Dato 30-07-2017 07:38

Modtager Tonny Jensen <tonnyholbo@hotmail.dk>

Blindkopi sendt til Tycho Winther Hjorth/TWHJO/Gribskov

Dokumenttekst:

Kære Tonny.

Tak for de nye oplysninger, som nu lægges til grund for den indledende politiske behandling.

Med venlig hilsen

Tycho Hjorth
Gribskov Erhvervsservice

Gribskov Kommune. Rådhusvej 3, 3200 Helsinge
7249 6009
http://www.gribsk0v.dk/erhverv

Gribskov
iütäninvtlrln

Gribskov Erhvervscenter hjælper med udvikling af din virksomhed. Kontakt Erhvervsdirektør Mette Ehlers Mikkelsen direkte på
tlf 6171 3720. Se mere på http://wvvw.gribskoverhvervscenter.dk og https://www.facebook.com/gribskoverhvervscenter

Tonny Jensen ændring af tideliger fremsendt ansøgning. Det Da... 14-07-2017 11:18:10

Fra: Tonny Jensen <tonnyholbo@hotmail.dk>
Til: Erhvervsservice <erhvervsservice@gribskov.dk>,
Dato: 14-07-2017 11:18
Emne: Sv: Re: SV: Vs: ansøgning : Pulje for Erhverv.

ændring af tideliger fremsendt ansøgning.

Det Danske Spejderkorps i Gribskov kommune (Holbo og Ramløse gruppe) ønsker, at
afholde en national vandre weekend i slut sep/ start okt. i årene fremover.

Vi har grundet den lange svar tid, ændre egen betalingen for deltager, vores forventning er
derfor, at støtte l med det ønsket beløb, vil vi kunne får beløbbet til at strække sig over
2017,2018.



Vi har modtaget en positiv tilkendegivelse om støtte fra et dansk bryggeri, såfremt at l

støtter.

Sidst men ikke mindst, har grupperne selv fundet penge til markedsføring på spejdernes
lejr. 2017

Meningen er som det også fremgår i denne ansøgning, at sætte Gribskov på kortet over
naturskønne områder.

Der vil være ture på 10,20,30, 50, 75, 100 km.

Handicap rute på 10,20,3O km.

En ældre i naturen ruter på 5 km 10 km.

Alle turene vil være orienteret omkring kommunen.

Første vandreweekend af holdes i sep/okt 2017 og

Formålet er :

o At give spejder fra hele landet mulighed for, at opleve den natur som Gribskov kommune
repræsenterer.

0 At medvirke til, at vores kommune blive et naturligt valg for spejdergrupper, når disse skal afholde
deres sommerlejre.

O At bevist gøre familier gennem spejderne, hvilken natur perle Gribskov kommune er, når familien skal

vælge ferie inden for landes grænser.

o At grejbank bliver en succes som alle friluftsmennesker i landet kender til.
o At give Bymose hegn brugergruppe mulighed for, at deltage.

Vores budget i hovedtræk.

o Markedsføring internt Spejdernes medlems blade 20.000,- kr.

o Markedsføring i generelt. 25.000,- kr.

o Mærker 10.000,- kr.

o Drikkeposter 10.000,- kr.

o Overnatning 10.000,- kr.

o Intern transport samt førstehjælp. 10.000,- kr.

o Toiletvogne 10.000,- kr.
o Tamburkorps 10.000,- kr.

Total beløb 105.000 - kr.

Det er spejderne forhåbning at mellem 500 -750 spejder vil deltage, vi tror på at denne
weekend vil være med til, at sætte en nål i vores kommune som et særligt naturskønt
område.



Alt dette for at skabe vaekst i vores kommunen på alle parameter fra oplevelses økonomi til
forbrugsøkonomi.

Projekt leder Tonnv N Jensen Holbo speiderne 20297381. Mail TonnvHolbo@hotmail.dk

Med venlig hilsen

DDS Holbo/Ramløse
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Gilleleje SUP & Surf søger erhverspuljen 0m 150.000 kr. til etablereing af surf/
aktivitetsstrand ved Østmolen Gilleleje.

Gilleleje Surf & SUP er en nyetableret surf skole, som tilbyder undervisning i stand
up padling, bølgesurf, SUP yoga, teambuilding, firmaaftaler, camps og udlejning af
boards. Vi er kommercielle men vil på efterspørgsel fra de mange lokale udøvere,
ligeledes etableret en klub.

Vi er selvfinancierende og har et rigtig godt samarbejde med Strandbakkeselskabet og
Gilleleje sejlklub. Udover vores surf skole har Vi også en mobil strandbod som sælger
økologisk is, kaffe, kage & Juice, samt en yogavirksomhed.

Vi ser en fin mulighed for at skabe en surf /aktivitetsstrand ved området til højre for
Østmolen. Det kræver at man renser stranden og laver en massiv sandforing fra land
og skaber en fri passage ud i vandet ved at flytte sten så der dannes en sti ud til
sandbunden. Vi foreslår ligeledes at man genetablere den skrænt der er faldet
sammen, ud fra Strandalle og anvender den platform, som en del af stranden til f.eks.



strandstole og midlertidig parkering af vores flytbare strandbod, hvilket vi har fået
tilladelse til i år og regner med at kunne få igen.

Vi vurderer at de samlede tre tiltag: Strandrensning/sandfodring - etablering af
sammenfaldet skrænt - etablering af sti ud til sandbund , vil koste omkring 150.000
at etablere, men har intet konkret tilbud at estimere ud fra.

Den nye strand kan danne ramme for mange hyggelige aktiviteter for alle
aldersgrupper og vi vil kunne samarbejde med Gilleleje Sejlklub, som viser stor
opbakning og interesse for projektet. Vi forstiller os at der udover SUP også skal være
mulighed for andre aktiviteter såsom yoga, sejlads, havkajak, strand & vandlege. Vi
vil bestræbe os på at skabe et hyggeligt og familievenligt miljø, hvor man også kan
sidde og nyde udsigten og en god kop kaffe eller en is.

I er velkommen til at kontakte os for yderligere uddybning af projektet og tankerne
bag.

Med venlig hilsen

Mia Milton

22 21 11 17

Gilleleje SUP & Surf

www.surfgillele'e.dk
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Kære Kommune,

Vi fra Gilleleje travalje forening er gået i gang med at få etableret en
legeplads på havnen i Gilleleje, der skal være et samlingssted for både
byens børnefamilier, institutioner og de mange turister, der hvert år
besøger byen.

Vi har af Gillelejehavn fået brugsret på 200 m2 på havnens areal, hvor
legepladsen skal etableres. Den vil blive bygget i naturmaterialer og med
havnens miljø som tema.
Det vil være Gilleleje havn, der skal stå for vedligeholdelse af
legepladsen.

Vi mener at en legeplads midt i Gillelejes hjerte vil være til gavn for
både os borgere, turister samt de restauranter, der ligger rundt om.

Vores budget er på ca. 350.000 kr.

Vi vil derfor gerne ansøge kommunen om en del af puljen på de 500.000 kr
til etableringen af legepladsen.

Vi ser frem til at høre fra jer.

På vegne af Gilleleje travalje forening

Vicky Weide Nielsen



Gilleleje Havn
Havnekontoref * Havnen 5 * 3250 Gilleleje

Gilleleje Travaljeforening
v/ formand Ole-Peter Svendsen

Grønnevang 139

3250 Gilleleje
Sendt som e-mailbrev til: topstag@tdcadsl.dk

Cc: Kontaktperson: Mikkel Andersen e-mail: mikke|.tornehave.andersen@gmai|.com

Gilleleje den 31. marts 2017

Brugsret til legeplads.

Travaljeforeningen har udtrykt ønske om at opføre en naturlegeplads på et areal af ca 150-200
kvm tilhørende Gilleleje Havnelaug.

Gilleleje Havnelaug vil gerne imødekomme ønsket om at stille dette areal til rådighed for
opførelsen, og vil derefter også åbne arealet for offentlig adgang, ligesom Gilleleje Havnelaug
tilbyder løbende at vedligeholde og forsikre omrâdet.

Gilleleje Havnelaug har til hensigt at lade dette areal ligge som naturlegeplads på mere ubestemt
tid, men hvis det med årene viser sig, at der ikke er interesse for at benytte det, eller hvis
væsentlige forhold i Havnens drift kræver, at man skal disponere over arealet, forbeholder
Havnelauget sig retten til efter Havnelaugets valg at lade naturlegepladsen enten nedlægge eller
flytte til andet areal på Havnelaugets område.

Området af stejlepladsen fremgâr af Gribskov Kommunes principgodkendelse af 3. november 2015
sagsnr. 2015/35067 009 Id: 004278. (vedlagt)

Desuden vedlægges mail af 23-01-2017 fra Tina Rasmussen, Gribskov Kommune vedr.
byggetilladelse.

CVR nr. DK 60203512
Tlf. 4830 16 63 Nordea, Gilleleje
Tlf. 4021 1663 Administration og regnskab Reg. 2255 konto 0726 793 794
e-mail: gilleleiehavn@gmail.com IBAN Dl<622000O726793794
wwwgilleleiehavncom BIC/SWIFT: NDEADKKK



Gilleleje Havn
Huvnekontoret * Havnen 5 * 3250 Gilleleje

Den endelig udformning og skitser til legepladsen, skal godkendes af Gilleleje Havnelaugs
bestyrelse inden igangsættelsen.

Denne tilladelse erstatter tidligere fremsendte, dateret 2. februar 2017.

Gilleleje 31. marts 2017

Gilleleje Havnelaug

Øer/m
Per Klug - Formand

;ml
‘J V

Leif Larsen \

9%/5%/L
Leif Sw/endsen

/am
Michael F. Mortensenøeá
Thomas Hansen

CVR nr'. DK 60203512
Tlf. 4830 16 63
Tlf. 4021 1663 Administration og regnskab
e-mail: gilIeIeiehavnQgmaiLcom

w..w_w...gifka_L@J§havn,_c9:_n

Gilleleje Travaljeforening

?&QM/ébwwiaw.
Ole-Peter Svendsen

Side 2 af 2

Nordea, Gilleleje
Reg. 2255 konto 0726 793 794
IBAN DK622000O726793794
BIC/SWIFT: NDEADKKK



Indgående dokument

Færdig
Normal adgang

4. Julebelysning og flagstænger - Gilleleje Handels- og Turistforening

Ansvarlig mm.

Sagsbehandler

Alt. sagsbeh.

Område / afd.

Læsekode

Journaldato

Modtagelsesdato

Type

Arbejdsområde

Dokumentprofil

Journal nr.

Journaltekst

ID

Dokumentnr.

Sagsnr.

Stamdata

>l<

Martin Hamming Nygaard/MHNYG/Gribskov

1 - Brugere af Emnesag

Center for Byer Ejendomme og Erhverv / Ejendomme og Erhverv

Alle

14-07-2017

03-07-2017

Dokumentdato * 03-07-2017

Sva rfrist

Administrativ sag

24 - Erhvervsforhold

24.10G00

Erhvervsfremme
Konkrete rutineprægede sager i almindelighed
Almindelige administrative sager (K10)

2017/06293 007

m 2017/06293

Dokumenthierarki - overdokument
Dokument

Dokumenthierarki - underdokumenter
Vis dokumenter

Dokumentstikord

Beskrivelse‘

Kommentar

Resumé

Opfalgning‘

Opfølgningsdato

Angiv hvilken prioritet opgaven har



Med venlig hilsen

Martin Hamming Nygaard
Erhvervskonsulent

Gribskov Erhvervsservice

Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge
7249 6009
http://www.gribskov.dk/erhverv

i Gribskov
liünrrärruzrrn-

Magelund <magelund.rasmussen@gmai|.com>
Jørgen Simonsen <jesim@gribskov.dk>,
Astrid <adrav@gribskov.dk>, Morten Havhøkeren <butik@havhokeren.dk>, Magelund
<mageIund.rasmussen@gmaiI.com>

Dato: 12-06-2017 16:08
Emne: Julebelysning Gilleleje & Nye flagstænger til Flag Allé - Ekstraordinær pulje ansøgning

Hej Jørgen,
Som aftalt kommer her en ansøgning fra Gilleleje omkring udskiftning af
den elektriske installation til brug forjulebelysningen.
Vi søger samtidig et mindre beløb til udskiftning af flagstænger i Gilleleje's
Flagallé. Mange stænger er i kritisk tilstand.
Er der spørgsmål eller uklarheder, så tag endelig fat i os.
Nummer til kontaktpersoner er skrevet nedenfor.

Pulie for Erhverv. - Ekstraordinær pulie på kr 500.000.
Puljen understøtter strategiske investeringer, og skal kunne tilgodese et
eller flere af følgende kriterier;
1. Er til gavn for erhvervsliv, turister, aktører, fritidsborgere eller borgere
2. Understøtter indsatser i Gribskov Kommunes ErhvervsStrategi
3. Skaber vækst og merværdi på erhvervs- og turismeområdet i Gribskov
kommune.
4. Er medvirkende til at tiltrække virksomheder
5. Er medvirkende til en øget detailhandel
6. Er med til at brande Gribskov Kommune som et attraktivt sted at drive
virksomhed og besøge

Gilleleje.
Gennem mange år, har Gilleleje haft problemer med installation. Denne
del har givet mange driftnedbrud, og dertil hørende ekstra omkostninger
til fejl søgning fra elektriker.
Udfordringen med installation er, at installationerne er placeret under
terræn.
Installationerne er udført som brønde, hvor ledninger og stik er under
terræn, hvilket betyder problemet generelt er forårsaget af vand.
Udgifter til fejlsøgning, udskiftning af pærer har gennem flere år
oversteget det tilskud Gribskov Kommune har betalt til julebelysningen.



I september 2016 blev opgaven omkring udskiftning af instailationerne
forelagt Teknisk udvalg, og her var vurderingen udskiftning indenfor 1-2
ar.
Installationerne til juiebelysningen kan deles i 3 områder:
1 - Gågaden (Vesterbrogade), 34 brønde, som virker indtil de bliver udsat
for vand/regn/tøsne, men mange stik er beskadiget.
2 - Torvet (Juletræet) virker og er ikke i en brønd.
3 - Gilleleje Stationsvej, Iuftophængt mellem masterne, som står i

flagstanghullerne.
Det blev vurderet af administrationen og entreprenøren, at en udskiftning
af alle stik vil være den bedste løsning. Fra brønde til strømstandere over
jord. Denne løsning vil være den mest driftsikre, samt havde en bedre og
længere holdbarhed.
Omkostningen til denne udskiftning vurderes til 200.000 kr., da opgaven
er en anelse mindre en den tilsvarende opgave i Helsinge.
Ansøgningen om ny el installation i Gilleleje, kan i større eller mindre grad
opfylde samtlige punkter overfor.
Ansøgning - Nye Flagstænger til Flag Alle'en i Gilleleje.
Vi ansøger om penge til en nye flagstænger.
Nuværende træflagstænger er ca. 40 år gamle.
Der er i dag 150 stænger i flagalleen tilbage, hvoraf 50-60 stænger er i

kritisk tilstand. Hvert år afskæres en del af bunden, grundet råd, hvilket
betyder at flere stænger er meget korte.
Pris for en ny fiber flag stang er 500 kr ex moms.
Vi ansøger om kr 30.000 ex moms.
Byens flag allé er til glæde og gavn for borgere, besøgende og turister,
som kommer til Gilleleje.
Ansøgningen om nye Flagstænger til Flag Alléen i Gilleleje, afdækker flere af
ovenstående kriterier i Pulje for Erhverv.

Kontaktpersoner i Gilleleje Handels- og Turistforening
Næstformand Morten Ringsted, 30201774
Formand Henrik Magelund 21450005

Med venlig hilsen Henrik Magelund

Formand for Gilleleje Handels- og Turistforening

Gilleleje Stationsvej 1, 3250 Gilleleje

Tlf.: 2145 0005

CVR 33392311

magelund.rasmussen@gmai|.com
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Fishing Tours
KONTOR

Marumvej l0A
3230 Græsted

TELEFON

+45 2285 i 532

CVR NR.

37 2I 4I 83

E-POST

info@?shingcours.dk

WEB

www.fishing;ours.dk

RANTQGF ,Po¢

åRGFg
"gf.n°'

ANSØGNING - PUL_|EN FOR ERHVERV

Undertegnede Ask Peter Futtrup tillader sig hermed, på vegne af FishingTours, at ansøge
Puljen for Erhverv om økonomisk støtte til tursejlads med lystfiskere fra Gilleleje Havn.
Lystñskerturismen i Danmark er stigende, og med indførslen af nye torskekvoter i

Øresund og Østersøen er der opstået et marked for lystfiskerture i Kattegat hvor
kvoterne ikke gælder.
Formålet er, at sejle ture med 4-6 lystfiskere af gangen i området fra Gilleleje til Store
Middelgrund.

Lystfiskere bruger mange penge, og da der i øjeblikket ikke sejles med dem fra Gilleleje er
der et uopdyrket marked. Projektet vil gavne kommunen gennem flere overnatninger,
restaurantsbesøg samt øget detailhandel. Brandingværdien er høj, da det vil give Gribskov
kommune synlighed blandt andre lyst og småbådsfiskere som et alternativ til de gængse
fisketure i Øresund, og dermed tiltrække småbådsfiskere fra nær og fjern.
FishingTours har igennem de sidste to år beskæftiget sig med lystfiskerrejser til
Nordnorge, men mener nu, at det er tid til, at udvide forretningen til hjemkommunen og
dens farvande.

Undertegnede er til hverdag ansat som digital redaktør på Danmarks største lystfiskerblad
“Fisk og Fri", og har herigennem en unik adgang til lystfiskere, og et stort netværk i

branchen.

Til formålet er der indkøbt en amerikansk 26 fods motorbåd med 2 Xl40 hestekræfters
påhængsmotorer. Der ansøges om økonomisk støtte til erhvervs-godkendelse af fartøjet.
Denne er nødvendig for at kunne sejle med turister og kan være ganske bekostelig. Det
anslås at ville løbe op i omegnen af 50.000 kroner, men det præcise tal oplyses naturligvis i

en eventuel anden ansøgningsrunde, hvor båden vil være gennemgået af kontrollant fra
søfarts-styrelsen.

Med Gribskov Kommunes deltagelse i Fishing Zealand, samt invitation til nye borgere om
at komme med på fisketur vurderer jeg at projektet passer rigtigt godt incl i kommunens
mål og strategi.

t/:ålig Hi sen F
má . aüZ7w

Ask PeteÆu/ttrup
Fishing Tours
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Enigma The Enigma Academy

"I cannot
teach anybody
anything,
I can only
make them
~Socrates

Ir. ._‘I‘W

Puljen for Erhverv

Vi søger om puljemidler til?

11



Enigma The Enigma Academy

-Socrates
"' ø‘ V‘ ‘I:

s‘ "l"

VeteranCr0ssOVerVXO der har arbejdet med at få KrigsVeteraner i meningsfulde job gennem 31/2

År, er nu gennem Enigma Academy igang med at udvikle de pædagogiske flowlærings processer, der
har været det grundlæggende element i at få 121 krigsveteraner i faste Job.

Målet for Enigma Academy er at afholde et OpenSpace Symposie for Veteraner og Flygtninge, og
andre unge ledige i Gribskov Kommune med det formål at få dem afklaret og klargjort til et
meningsfuldt job i en Virksomhed i Kommunen.

Symposiet Vil løbe over én uge, 5 dage incl. frokost og kaffe med 30-max 50 deltagere.



Enigma The Enigma Academy

I can only Wax:

make them think."
~Socrates '‘ V I‘ -0:‘ c

"I cannot

s* "..' -

Der Vil være 4 faste coaches og et antal Virksomheds ”gæste moderatorer” i løbet af de 5 dage.

Hele seancen Vil blive dokumenteret af et ?lmhold og i redigeret format anvendt som undervisnings-
materiale.

Det samlede budget er på 220.000,00 kr.



Enigma The Enigma Academy
.. L; “tjhfVsWz

I can only v«, J,

make them think'
~Socrates '“ '.‘l-".

---Socrates
‘is -I.'U‘ ‘IA

Mvh. Ole Brøndum

Skovmosegaard d. 26 juni 2017
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make them
~Socrates ' '
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teach anybody
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Ansøgning til erhvervspuljen

Gadekærforeningen har i 2016 investeret massivt i julebelysning til
gågaden og gadekær området.
Det har været et stort ønske fra foreningens medlemmer og ikke
mindst kunderne, at julebelysningen fik en opdatering. Det
lykkedes heldigvis.

På grund af manglende økonomi, er VP-arkaden og Nytorv
desværre ikke blevet inkluderet mht. ny belysning, og det er et
stort ønske, at gøre det muligt at få ens julebelysning i hele
bymidten. Det vil give en flot sammenhæng, og vil gavne
kundernes opfattelse, af at "hele byen hænger sammen".

Vi har indhentet et tilbud på 28.000,-plus moms, som udelukkende
omfatterjulebelysningen og montage for VP-arkaden. Opsætning af
wire på Nytorv kr. 12.000 plus moms. Selve drift og vedligehold, er
ikke omfattet.

Vi ønsker derfor at ansøge om 50,000,- til færdiggørelse af
julebelysningen i VP-arkaden og på Nytorv.

Med venlig hilsen

Michael Hass
Formand for Gadekærforeningen
29. juni 2017
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Gribskov Erhvervscenter

ANSØGNING PUUEN FOR ERHVERV - PROJEKT FOR ATTRAKTIVITET AF GÅGADEN |

HELSINGE (BYLIV)

Gadekærforeningen/Helsinge Erhvervsforening var i forår/sommer 2016 aktivt



involveret i Cowi-projektet 'Byliv', hvor der hentedes inspiration i 3 med Helsinge
sammenlignelige byer og som skulle ende med et fysisk projekt i Helsinge, hvortil
der af kommunen var afsat 50.000 kroner til etablering heraf. Arbejdsgruppen
omkring Byliv, der udover medlemmer fra Gadekærforeningen bestod af
repræsentanter fra byrådet, Gribskov Kommmune og Gribskov Erhvervscenter
vurderede efterfølgende en række ideer og forslag til, hvordan man dels kunne
skærme for et åbent udsyn gennem Østergade og dels skabe små oaser, der
ansporede publikum til at sætte sig og samle kræfter til yderligere indkøb, til glæde
for trætte børn, medfølgende ægtefæller m.v.

Ultimo 2016 blev man i gruppen enige om et projekt bestående af en 3
niveauopdelte podier med integrerede sejl, der dels tjente til at bryde det åbne
udsyn gennem gågaden og dels netop virker attraktivt for både voksne og børn, der
kan kravle og lege på disse, mens forældrene slapper af. Udover podierne indeholdt
foreslaget en række forbedringer på gågadens grønne profil, bl.a. renovering af
eksisterende plantekasser, der udstyres med laurbær og stedsegrønt samt
beplantning af levende græs i eksisterende bede fx omkring gågadens træer. Det er
vurderet, at disse podier, sejl og den nævnte opgradere beplantning vil være et stort
aktiv for gågaden, der vil få et stort løft til gavn for både borgere, udefra kommende
besøgende, sommerhusgæster og ikke mindst turister. Dette 'Handl Lokalt' initiativ
vil styrke den eksisterende detailhandel, men også bidrage til tiltrækning af
udefrakommende aktører til at sikre at butikkerne til alle tider er udlejet. Der vil
efter_etabIering af podier kun være beskedent behov for vedligehold, hvilket
Gadekærforeningen vil forestå evt. med oprettelse af en mindre fond til formålet.

Projektet beskrevet ovenfor vil have en anlægsomkostning på ca. 90,000 per podie,
inklusive design, byggeandragender, sejl og stolper (270,000). Renovering af
eksisterende plantekasser samt ny beplantning, laurbær, vilde græsarter m.v.
andrager ca. 22,000, hvortil kommer 8,000 ijord, arbejdsløn (30,000). Projektets
omkostning ved 3 podier og beplantning m.v. er således ca. 300,000. Fra Bylivspuljen
i 2016 er der som sagt hos Gribskov Erhvervscenter deponeret 50,000 kr. til
projektet, hvorefter behovet for gennemførelse af er 250,000 kroner, hvilket projekt
hermed ansøges. Før endelig ansøgning skal det afklares om et eventuelt tildelt
beløb kan faktureres Gribskov Kommune plus moms, da de opgivne priser er
eksklusive moms.

Vi ser frem til at høre nærmere.

j På vegne af

Helsinge Erhvervsforening/Gadekærforeningen & Bylivsgruppen - Michael Hass



På vegne af Gribskov Erhvervscenter A/S som bevillingsadministrator og
projektkoordinator - Allan Lyhne

Venlig hilsen

Allan Lyhne

Konstitueret direktør/Erhvervsrådgiver

Gribskov Erhvervscenter A/S

Frederiksborgvej 14

3200 Helsinge

Mail: aIIan@qribskoverhvervscenter.dk

Mobil. 3051 5625

Følg os på Linkedin og Facebook

Gribskov Erhvervscenter A/S
Frederiksborgvej 14
DK-3200 Helsinge

info@qribskoverhvervscenter.dk
wvvw.qribskoverhvervscenter.dk
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DANMARKS 1529571 Bøjzvvzisrj

Gribskov Kornrnune Helsinge 31.

Erhvervsservice

Vedr. ansøgning om andel i pulje for Erhverv

Som formand for Helsinge Danmarks Bedste Børneby, vil jeg tillade mig at ansøge om andel i puljen
stor kr. 250.000,-

Vores oprindelige vision om at bringe leg og glæde ned i gågaden i Helsinge - til gavn for
detailerhvervet i Helsinge, vil hermed kommer nærmere virkeligheden.

| samarbejde med Gadekærsforeningen, Helsinge Erhvervsforening, Lions Gribskov og Helsinge
Danmarks Bedste Børneby vil vi i etaper få anbragt legeredskaber i træ (i stil med Lions Legepladsen
ved VP Torvet) rundt omkring i bylivet.

I forlængelse af netop Lions Legeplads ved VP Torvet, som vi forventer, kunne placeres ved siden af
Åkanden (legepladsen på banktorvet), når Super Best bygningen bliver revet ned, kunne vi tænke os

at børn og barnlige sjæle i fremtiden vil kunne opleve en "legesti" rundt om i midtbyen.

"Stien" vil dele sig og en del vil bevæge op mod "Badekæret", hvor vi tænker opført Iegeting i træ
holdt i vandtema som både/skibe. Den anden sti vil sno sig ned mod stationen, en tur forbi området
foran Irma (den store plads ved siden af Tøjeksperten) hvor vi slutter ved Finns bænk, hvor der skal

opføres et tog med vogne i det grønne område, hvor bænken står. Så vil forældre kunne nyde
bænken, mens børn leger på pladsen. Hele området skal selvfølgeligt indhegnes, så børnene sikkert
kan lege (Hegn opføres i flot stil itræ i lighed med Lions legepladsen ved VP)

Alle legeredskaber bygges af frivillige med tilknytning til Lions og erhvervslivet. Alle legeredskaber
bliver samlet ind i lighed med VP legepladsen og Lions vil stå for vedligehold mv. Pengene vil alene
blive anvendt til materialer. Og sammen vil vi sikre, at den utrolige legeplads ved VP torvet, vil blive
spredt rundt omkring i byen. Til glæde for børn og forældre. Til gavn for detailerhvervet og turisme.
Til gavn for Gribskov Kommunes hovedstad ©

Med varme hilsner
Jan Dissing

Helsinge —— Danmarks Bedste Børneby

Helsinge - Danmarks Bedste Børneby Bank: Danske Bank
CVR nr. 34 75 07 93 Konto m: 4845 11203469

Web.: www.danmarksbedsteborneby.dk
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Vestergaard <anja@gribskoverhvervscenter.dk>, Henny Green
<greenstegnestue@gmai|.com>,

Dato: 04-07-2017 15:55

Emne: Puljen for Erhverv - ansøgning fra Erhverv Gribskov/Turismeerhvervsnetværket -

projektadministrator Dronningmølle Borgerforening

ANSØGNING PULJEN FOR ERHVERV - GENOPTRYK AF GASTRONOMISK
LANDKORT
Gribskov Kommune bevilligede i 2016 ca. 30,000 kroner til det såkaldte 'Gastronomiske
Landkort', der materialiseredes med indsatser fra bl.a. Visit Nordsjælland,
Turismeerhvervsnetværket, de lokale fødevareproducenter og Gribskov Erhvervscenter.
Det Gastronomiske Landkort blev lavet gældende for sæsonerne 2016 + 2017, og dette har
været så stor en succes både blandt lokalbefolkningen, sommerhusgæster og andre besøgende,
at vi ønsker at få opdateret og genoptrykt kortet. I 2016 blev kortet gjort klar med kort varsel,
hvilket betød at ikke alle kom ombord, og vi vil med genoptrykket sørge for at alle lokale
fødevareproducenter, besøgsgårde, restauranter m.. bliver repræsenteret..
Samtidig vil vi lave den ny udgave uden annoncering, der alligevel bidrager minimalt til
økonomien, således at alle får muligheden for samme repræsentation og ingen føler at en
gratisplacering er sekundær. Den side i kortet, der tidligere var annoncer vil i denne omgang
blive brugt til at annoncere begivenheder såsom torvedage i Tisvildeleje, Helsinge og på
Havnen 3, samt andre relevante arrangementer, der inkluderer de lokale fødevareproducenter.
Alle er tilfredse med kortet i nuværende udformning, grafik m.v., blot skal der re-designes på
'annoncesiden', samt tilrettes så flere relevante for lokale fødevarer og spisesteder kan få deres
navn og kontaktdetaljer på. Andre indsatser er informationsdelen, hvor vi skal arbejde på at få
folk ombord og derudover selve genoptrykket af fx 30,000 eksemplarer.
Økonomien i projektet inklusive designændringer, indsatser for at få alle ombord og selve
genoptrykket er kr. 50,000, hvilket beløb, der vil blive ansøgt. Før endelig ansøgning og evt.
godkendelse skal det gerne aftales, at projektbeløbet kan faktureres Gribskov Kommune plus
moms, da opgivne priser er eksklusive moms.

Projektet ansøges på vegne af Turismeerhvervsnetværket og lokale udbydere af fødevarer i.e
producenter og spisesteder,, og projektadministor/bevillingsmodtager vil være Dronningmølle
Borgerforening med ansvar for kortets design og produktion og med Gribskov Erhvervscenter
som ansvarlig for kontakten til alle relevante for inklusion på kortet.
På vegne af ansøgergruppen:

Henny Green - Dronningmølle Borgerforening
Allan Lyhne - Gribskov Erhvervscenter
Venlig hilsen

Allan Lyhne
Konstitueret direktør/Erhvervsrådgiver

Gribskov Erhvervscenter A/S
Frederiksborgvej 14
3200 Helsinge

Mail: allan@qribskoverhvervscenter.dk

Mobil. 3051 5625

Følg os på Linkedin og Facebook

Gribskov Erhvervscenter A/S
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Erhvervsservice@gribskov.dk

Gribskov Kommunes erhvervs- og beskæftigelsesudvalg:

Ansøgning om støtte til opstart af den socialøkonomiske forening "Kultur Natur Nordsjælland"
(KNN) til gavn for erhvervsliv, turister og borgere

Formål:

Gribskov Kommune har store muligheder for vækst i kultur- og natur-turismen, som vil være til
gavn for kommunes erhvervsliv, turister, fritidsborgere og fastboende borgere. Vi i KNN vil gerne
bidrage tilvækst på frivillig basis ved at give en hånd til lokale initiativtagere, som har behov for
det og bringe lokale private, foreninger og erhvervsdrivende på banen som aktører, hvor det er
muligt. Derfor har vi dannet en socialøkonomisk forening.

Det er foreningens formål at fremme kultur- og naturoplevelser i Nordsjælland gennem egne
initiativer og aktiviteter samt bistand til andre, der aktivt fremmer Foreningens formål.

Målgruppe:

KNN's primære fokus er at understøtte realiseringen af de store potentialer i projekt "PiIgrimsruten
Tisvildevejen" mhp. at give ruten en stærk placering som en reel feriemulighed for vandrere i alle
aldre, bakket op af mere end 80 frivillige i landsbyerne, foreninger, lokale virksomheder og
myndigheder.

indhold:

KNN tilbyder hjælp til formidling, sparring, administration, økonomistyring og projektudvikling.
KNN tager også selv initiativ til aktiviteter.

Økonomi:

Foreningen drives af frivillige ressourcepersoner og har derfor minimale driftsomkostninger. Selve
opstarten indebærer imidlertid en del udgifter. lkke mindst til revisor og advokat med specifikke
erfaringer på området samt udvikling af en dynamisk hjemmeside. Vi søger derfor 50.000 kr. til
starthjælp.

Da Foreningen er hjemmehørende i Gribskov Kommune og samtlige medlemmer er bosiddende i

kommunen søger vi alene midler til opstart af foreningen i EBU-Gribskov.



Med venlig hilsen

Peter Funder

Formand

Smedebakken 36

3200 Helsinge
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Internet
publicering

Afsender Erhvervsservice/Gribskov@Gribskov

Digital Post ID

Postliste Åben

Titel til postliste SV: Re: Puljen for Erhverv

Vedhæftede fil(-er) Kopi af mail.eml

Overskrift SV: Re: Puljen for Erhverv

Afsender Erhvervsservice Dato 30-07-2017 07:45

Modtager Jacob Mors <morsjacob@gmail.com>

Blindkopi sendt til Tycho Winther Hjorth/TWHJO/Gribskov

Dokumenttekst:
Kære Jacob.

Tak for de nye oplysninger, som nu vil indgå sammen med den oprindelige ansøgning i forbindelse
med den indledende politiske behandling.

Med venlig hilsen

Tycho Hjorth
Gribskov Erhvervsservice

Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge
7249 6009
http://www.gribskov.dk/erhverv

Ciriibskov
li!JI1'|r1'°|,lf'v(<

Gribskov Erhvervscenter hjælper med udvikling af din virksomhed. Kontakt Erhvervsdirektør Mette Ehlers Mikkelsen direkte på
tlf 6171 3720. Se mere på http:/lwww.gribskoverhvervscenter.dk og https:l/vwvw.facebook.com/gribskoverhvervscenter

Jacob Mors Hej igen Tycho Vi kan nu tilføje til vores ansøgnin... 14-07-2017 16:47:13

Fra: Jacob Mors <morsjacob@gmail.com>
Til: Erhvervsservice <erhvervsservice@gribsk0v.dk>,
Dato: 14-07-2017 16:47
Emne: Re: Puljen for Erhverv

Hej igen Tycho

Vi kan nu tilføje til Vores ansøgning, at ansøgerbeløbet er 250.000 kr” da Vi har Valgt at
ansøge FLAG om etvtilsvarende beløb.
Tak for hjælpen og fortsat god sommer.

Mvh Jacob



Den 13. juli 2017 kl. 13.56 skrev Jacob Mors <mors'acob mai1.con1>:
Hej Tycho
Tak for hyggelig samtale - jeg har nu været i kontakt med Begitta og videresendt vores
ansøgning.

For god ordens skyld, skal jeg præcisere, at det er MADVOGNEN ApS, der står som
ansøger til pulj en.

Mvh Jacob/MADVOGNEN

Den 13. juli 2017 kl. 12.55 skrev Erhvervsservice <erhvervsservice(á)gribskov.dk>:

Kære Jacob.

Jeg kvitterer hermed for modtagelse af din ansøgning til puljen for erhverv.

Den videre proces er følgende: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget behandler
ansøgningerne fra 1. ansøgningsrunde på deres møde d. 16. august. På mødet
udvælger udvalget de projekter, de ønsker skal gå videre til 2. ansøgningsrunde, og
som de ønsker at modtage en uddybende ansøgning fra. Udvalget behandler
ansøgningerne fra 2. ansøgningsrunde på deres møde d. 20 september, hvorefter der
gives svar.

Vi kontakterjer, hvis der skulle opstå spørgsmål til ansøgningen.

Med venlig hilsen

Tycho Hjorth
Gribskov Erhvervsservice

Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge
7249 6009
htt :l/vwvw. rib§kov.dklerhverv

- å l'l b sko v
l'lxlei'zrrsi.srsru›

Gribskov Erhven/scenter hjælper med udvikling af din virksomhed. Kontakt Erhvervsdirektør Mette Ehlers
Mikkelsen direkte på tlf 6171 3720. Se mere på http://www.oribskoverhvervscenter.dkog
https://wvvw.facebo0k.com/qribskoverhvervscenter

Jacob Mors ——-07-07-2017 14:34:13»-Dette initiativ består af to dele: - Tilbud om
undervisnings-dage på Gilleleje Havn for skolebørn

Fra: Jacob Mors <mors'acob mail.com>
Til: erhvervsservice@gribskov.dk,
Dato: 07-07-2017 14:34
Em ne: Puljen for Erhverv



Dette initiativ består af to dele:
0 Tilbud 0m undervisnings-dage på Gilleleje Havn for skolebørn fra nær

og fjern.
Periode: August - juni.

O DM i fiskefrikadelle: En konkurrence for alle madglade børn 0g
Voksne, hvor årets bedste fiskefrikadelle med tilbehør kåres.

Afholdes første lørdag efter Skt. Hans på havnen i Gilleleje.

Målgruppe

Skolebørn, lokale leverandører 0g befolkning, turister og madinteresserede fra
hele landet

Formål

At
o give lokale erhvervsdrivende en ekstra indtjening udenfor sæsonen.
0 give skolebørn en god og lærerig oplevelse.
0 brande Gribskov som en spændende og driftig kommune.
o give TV-seere, turister og andre tilskuere en god oplevelse.
o animere til at spise mere fisk.

Indhold

En dag på havnen

Skoleklasser fra nær og fjern skal have en oplevelsesdag på Gilleleje Havn.

.Dagen vil bestå af:
o Rundvisning på havnen med besøg på fiskeauktionen, filetfabrikken,

værftet og afslutningsvis på en fiskekutter, hvor børnene får forskellige
friskfangede fisk med videre.

o Efterfølgende går klassen til en af de lokale restauratører/ñskehandlere,
hvor de lærer at rense fiskene og lave fars.

o Børnene steger fiskefrikadeller og lærer at lave remoulade fra grunden.
o Maden nydes med friskbagt rugbrød inden bønene skal tilbage til deres

skole.

DM i ?skefrikadelle

Den første lørdag efter Sankt Hans afholdes der DM i fiskefrikadelle på
havnen i Gilleleje .

Alle er velkomne i det store out-door køkken, hvor deltagerne skal dyste.



Udover selve konkurrencen vil der blive udbudt lokale produkter, diverse
madkurser fra byens restauranter, sankning Ved stranden etc.

Anslået økonomi

Til udarbejdelse af PR- og undervisningsmateriale + projektledelse 250.000 kr.

Anskaffelse af nødvendigt udstyr 100.000 kr.

Añønning af kokke og rundvisere ved En dag på havnen, 75 portioner á
2.000 kr.

I.alt 500.000 kr.

De bedste hilsener

Jacob Mors
Mobil 21207064

De bedste hilsener

Jacob Mors
Mobil 21207064

De bedste hilsener
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Bliv klogere på Nordkystens historie og mange muligheder

En af Gribskov Kommunes store og attraktioner og kvaliteter er de mange gode badestrande. Jeg vil skrive
en bog om badeliv og andet Iiv på Nordkysten før og nu. Hvad er historien bag de populære badestrande -
hvoraf de fleste ligger i Gribskov Kommune - og hvilke gratis glæder er der at hente på strandene - året
rundt?

Bogen skal ud over historiske beskrivelser og billeder være en nutidig brugsbog for borgere, badegæster,

turister, sommerhusbeboere, naturelskere og eventyrer. Der vil være beskrivelser af strandene i dag med

alle de oplysninger og aktiviteter, der knytter sig til Nordkystens brede strande og høje klinter. Der vil være

gode råd om kystlivreddere, badevandskvalitet, hunde på stranden, strandnaturisme, fiskemuligheder,
fugleliv, strandplanter og meget mere. Alt sammen i samarbejde med Iokalarkiver, kystlivreddere og andre
relevante fagpersoner.

Ved at udbrede kendskabet til attraktionerne og aktiviteterne vil det blive mere interessant at benytte
Nordkystens strande til glæde for bl.a. sommerhusudlejere og lokal detailhandel.

Jeg søger ikke støtte til udgivelse af bogen, men støtte til at oversætte den til tysk og engelsk, så udgivelsen

kan understøtte vækst i turisterhvervet. Jeg anslår, at udgiften til oversættelser vil være omkring 54.000 kr.

Venlig hilsen

Svend Aagaard Nielsen, selvstændig journalist og forfatter

Gilleleje Strandvej 4, 3250 Gilleleje

M: svendaagaardn@gmai|.com, T 0045 2177 3379

Bogen beskriver hvordan sommerlivet med turister tog sin begyndelse i slutningen af 1800-tallet og lige siden har
påvirket hele Nordkysten fra Hundested til Helsingør - især omkring de knap tyve mest populære badestrande.
Badestrandene, der hører til de gratis glæder med adgang 24 timer i døgnet hele året, strækker sig næsten
uafbrudt 60 kilometer i smuk natur med maleriske huse. Men bogen er især en nutidig brugsbog for badegæster,
turister, sommerhusbeboere, naturelskere og eventyrere. Bogen rummer beskrivelser af strandene i dag med alle
de oplysninger og aktiviteter, der knytter sig til Nordkystens herligheder med brede strande og stejle klinter. Der er
gode råd om badevandskvalitet, badesikkerhed, kystlivreddere, strandnaturisme, fiskemuligheder, fugleliv,
strandplanter og meget andet.
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Dato: 25-07-2017 12:25

Emne: Ansøgning til puljen for Erhverv på kr. 500.000

Fondsprospekt til fortsat udbygning af Veterantogcenter med velkomstfacilitet på
Eventpladsen

I forsommeren 2017 blev der etableret sporadgang til Eventpladsen for veterantoget, hvilket
betød at veterantoget for første gang kunne være tilstede på evenpladsen. Dermed åbnedes
også muligheden for den fortsatte udbygning af sporanlæg sådan at der kan køres mere tog
uafhængigt af Lokaltog, og sådan at der gives adgang til den kommende kombinerede
udstillingshal og Velkomstbygning til eventpladsen. Det samlede projekt er estimeret til ca. 25
millioner kroner.

Forudsætning for den videre udbygning er beroende på fondsstøtte fra de store fonde.
Gribskov Kommune ansøges derfor om kr. 100.000 i puljestøtte til udarbejdelse af det
Fondsprospekt der anses som en forudsætning for den fremtidige udvikling af Veterantoget
og Eventpladsen.

Projektet underbygger punkt 5 i Erhversstrategi 2016-2020: Byliv og attraktivitet — ”Gøre det
lettere at afholde events og arrangementer i byerne”.

Græsted har i næsten 30 år været hjemsted for Nordsjællands Veterantog. Veterantoget var
blandt initiativtagerne til Græsted Veterantræf, der nu har holdt træf (senest på eventpladsen)
i mere end 20 år. Både veterantoget og Veterantræffet er turistmæssige fyrtårne i Gribskov
kommune og Nordsjælland.

Den forventede udbygning på eventpladsen med udstillingshal for Veterantog og
velkomstfaciliteter og lejlighedsvismulighed for benytte hallen til andre formål end
Veterantog, sikrer mulighed for at holde yderligere arrangementer i byen, hvilket er til gavn
for byens erhvervsliv, foreningsliv og dermed for byen borgere. Den turistmæssige
attraktivitet ved at besøge Græsted øges, hvorved der tiltrækkes flere turister, der bruger mere
tid i Gribskov end blot en-dagsbesøg.

En forudsætning for det videre arbejde er at opnå støtte fra de store fonde. Det er her
afgørende nødvendigt at have et gennemarbejdet fondsansøgningsmateriale, der visuelt og
arkitektonisk forholder sig til det ønskede byggeri, sammen med realistiske budgetoverslag.
En del arbejde er allerede udført, men der mangler stadig en del arbejde, og til dette søges der
kr. 100.000,-

Med venlig hilsen
NORDSJÆLLANDS VETERANTOG

Michael Randrup

Michael Randrup
Egernvej 63



2000 Frederiksberg
Tlf. 51393344
E—mail: m.randrup@veterantoqet.dk
Web: www.veterantoget.dk

‘Y’. R: A arm veterantu-.i I" nrlijællá '
' ‘V
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Ansøgning til Gribskov kommune
Pulje for erhverv

28. juli 2017
Garbolund
Garbolund en bevaringsværdig gård i Annisse, samlingspunkt for byen og producent af naturvin af høj klasse.

Garbolunds vinmarken ligger placeret i en historisk smørklat på toppen af en baunehøj (Baunen) med udsigt til Arresø,
med bronzealderhøje i horisonten og med en unik mulighed for at skabe sig et overblik over landboreformemes
stjerneudstykning i Annisse. Fra dette sted kan trækkes historiske bånd tilbage til Margrethe den l., der ejede jorden i
1100 tallet, 0g ved baunehøjens fod ligger den drænlagte helligkilde, Snokilde.
En vinmark med historiske vingesus og med rødderne i helligt vand.

Garbolund sælger sin vin til førende restaurationer i københavnsområdet, men samarbejder primært med aktører i

lokalområdet; Rabarbergården, Pibemølle Vin, Vin og Brød, mv. Fokus har de sidste år været at sikre markdrift og salg
af vinen. Nu er tiden moden til at bruge tiden på også at vise både den smukke bevaringsværdige gård og vinmarken
frem til nysgerrige besøgende. Der er en stærk kulturhistorisk fortælling og et erhvervsmæssigt potentiale med en høj
oplevelsesmæssig kvalitet.

Garbolund vil markere sig med en særlig høj oplevelsesmæssig kvalitet overfor borgere og erhverv i Gribskov,
Nordsjælland og Storkøbenhavn, samt turister som besøger området. Dette vil være i form af vandringer i vinmarken,
kurser, udflugtsmål og vinsmagning. Målet er desuden at skabe grobund for øvrige begivenheder som eksempelvis
koncerter, pop-up restauranter, o.lign. begivenheder i mark og på gård.

Vinmarken appellerer både til den vinkyndige feinschmecker, til børnefamilien på tur eller til den nysgerrige, der gerne
vil lære om vinproduktion eller få en kulturhistorisk oplevelse. Garbolund arbejder allerede med blandt andet Gribskov
Spisekammer, Pilgrimsruten Tisvildevejen, diverse organisationer og ikke mindst som et socialt samlingspunkt i

Annisse.

Derfor ansøger Garbolund om støtte til;
l. 30.000,- til etablering og design af grafisk profil (hjemmeside og grafisk materiale). Estimat
2. 20.000,- etablering af fysisk skiltning ved mark, samt i selve marken i form af forrnidlingsskilte; 'markkort' og

historiske oversigter
20.000,- bænke og sejloverdækning i marken

4. 15.000,- til etablering af adgangslåge til vinmarken

b.)

Samlet set søges der om støtte på kr. 85.000.

Tidsplan for projektet
Fase 1 - efterår 2017
Grafisk profil gennemarbejdes og designes (pkt. l)

Fase 2 - Vinter og forår
Med udgangspunkt i pkt. 1 arbejdes der med pkt. 2-4: produktion af skilte / materialer og etablering af anlægsarbejde

Med venlig hilsen

Jette Haugaard & Bertel Baagøe
Garbolund
Helsingevej 7, Annisse
3200 Helsinge
telf.: 61423271
haugaard@garbolund.dk
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Emne: Ansøgning til puljen for Erhverv fra Havnen3

Hermed fremsendes ansøgning til pulj en for Erhverv på vegne af Havnen3 IVS i Gilleleje
Havn.

Gribskov Erhvervscenter har qva vort samarbej de med Havnen3 siden idefasen bidraget til
projektformuleringen og kontakt til lokale leverandører mv, og står i den kapacitet gerne til
rådighed, hvis yderligere information ønskes.
Officiel ansøger er dog Havnen3, Helle Milton (hellemilt0n@mail.dk), som er cc denne mail.
Venlig hilsen

Allan Lyhne
Konstitueret direktør/Erhvervsrådgiver

Gribskov Erhvervscenter A/S
Frederiksborgvej 14
3200 Helsinge

Mail: allan@Ciribskoverhvervscenter.dk

Mobil. 3051 5625

Følg os på Linkedin og Facebook

Gribskov Erhvervscenter A/S
Frederiksborgvej 14
DK-3200 Helsinge

info@qribskoverhvervscenter.dk
vwvw.qribskoverhvervscenter.dk
Telefon: +45 6915 6500



Ansøgning til erhvervspuljen.

Projekt Havnen3 er et nyt oplevelses, kultur og madhus, som har til huse i Fiskehallen Gilleleje's
gamle produktionshal. Havnen3 åbnede porten for publikum første gang den 17 juni i år. I
projektets indledende faser arbejdede Havnen3 tæt sammen med bl.a. Gribskov Erhvervscenter
om at beskrive de muligheder og modeller, som Havnen3 som facilitet kan tilbyde som
udstillingsvindue primært til de lokale fødevareproducenter. I processen knyttedes alle relevante
kontakter til både Gribskov Spisekammer og Smag på Nordsjælland, der ved besøg på stedet
straks faldt for både beliggenheden på havnen og stedets originale indretning.

Ambitionen er, året rundt, at skabe et levende og aktivt kulturhus med bredde og rummelighed. I
sæsonen for lokale fødevarer vil der være fokus på at udstille og udbrede kendskabet hertil og
med beliggenheden i det maritime miljø i hjertet af den gamle havn, tiltrækker Havnen3 både
lokale borgere, sommerhusgæster samt sejlende og andre besøgende, turister.

Allerede i projektets spæde opstart har Havnen3 vakt opsigt omkring denne spændende udnyttelse
af de ellers tomme bygninger, og støtten fra både havnens øvrige aktører samt brugere af
Havnen3 har været over al forventning. Projektet vil således gerne bidrage til at skabe og
fastholde et attraktivt og levende miljø omkring havnen i Gilleleje og samtidig styrke og udvikle
lokal handel i havnemiljøet til gavn for såvel turister som lokalbefolkningen. Havnen3 rummer i dag
en torvehal med plads til en række små "butikker i butikken", hvilke kan bruges ikke alene til
udstilling og salg af de lokale producenter og forhandlere af fødevarer, men også kunsthåndværk
og værkstedsaktivitet m.v. Alle aktører med sådanne relevante og interessante koncepter, der kan
bidrage til liv og besøgsattraktivitet er som sådan velkomne hos Havnen3.

Vor ansøgning går på en yderligere styrkelse af de muligheder, der kan tilbydes i samarbejde med
vore samarbejdspartnere i Gribskov Spisekammer og Smag på Nordsjælland, nemlig etablering af
en køkkenfacilitet, hvor de lokale producenter kan tilberede deres råvarer, anrette smagsprøver
m.v. Køkkenet vil i og udenfor sæsonen også kunne bruges til fx kokkeskoler, madlavningskurser,
madevents. Havnen3 forsøger at operere på en non-profit model, hvor det primære sigte er at få
dækket de faste omkostninger til leje m.v.

Projektet søger således støtte til bla. anlægsudgifter i forbindelse med indkøb og opsætning af
køkken, gerne mobilt, i hallen, da dette vil understøtte faciliteternes anvendelsesmuligheder for de
lokale fødevareproducenter fra Gribskov Spisekammer og Smag på Nordsjælland. Vi er p.t. i

processen med at få en lokal iværksætter til at give et bud på design og pris på et køkken, hvilket
vil være endeligt på plads til runde 2 af denne ansøgningsproces. Et overslag på nuværende
tidspunkt er ca. 150,000 kroner, hvilket beløb vil blive ansøgt af Havnen3 IVS, Helle Milton.
Havnen3 er medlem af Erhverv Gribskov og Turismeerhvervsnetværket.

Det overvejes endvidere i tæt dialog med LAG og Gribskov Erhvervscenter om projektet ville kunne
blive godkendt FLAG eller LAG midler. Det samlede projekt vil i øvrigt indeholde design og
produktion af faste stadepladser, en indretning der optimerer indretningen og opdelingen af
hallens rum for udstillere/butikker, og dermed også øger funktionalitet og besøgsvenlighed.

Havnen3/Helle Milton
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Løft Gribskov

Løft Gribskov har et dobbelt formål: At informere virksomheder i Gribskov om almene uddannelsestilbud og
muligheden for at placere dem i evt. lavsæson/ydertimer og herigennem skabe mulighed for et højere
niveau i basale kundskaber i dansk, regning og it hos medarbejderne.

Baggrunden er de undersøgelser, der viser at hver sjette voksne danske har udfordringer med at læse og
regne. Det giver udfordringer i privatlivet, men kan også være et problem i arbejdsmæssig sammenhæng, fx
når der skal læses beskeder og manualer på jobbet. Endvidere er det påvist, at færre deltager i kurser i
Region Hovedstaden end gennemsnitligt i Danmark. Gribskov Kommune er målt til en lav deltagelse.

Ved at øge kendskabet til tilbuddene og den tilhørende refusion (godtgørelser og kompetencefonde) øges
kompetencerne med den bedst mulige økonomi for virksomhederne og et alternativ til evt. hjemsendelse.

Der udsendes breve/mails til virksomhederne med mulighed for et uforpligtende besøg med information
om mulighederne. Der følges op med opringning for at indgå aftale om besøg, når det passer
virksomheden. På besøgene informeres om kursustilbud, kursusøkonomi og tilrettelæggelse i forhold til
virksomhedens behov. Besøgene følges op med mail, telefon eller endnu et besøg. Informationerne er
uvildige, idet VUS Konsulenterne ikke repræsenterer nogen kursusudbyder.

Målgruppen er private virksomheder i Gribskov Kommune og deres medarbejdere. Indirekte vil et bedre
uddannelsesniveau også gavne kunder generelt- herunder turister.

Økonomi: Brev/mail til 100 virksomheder, information pr. telefon til 30 virksomheder, 25 besøg inkl. kørsel

Kr. 155.000,00. Projektet kan udvides, hvis det ønskes.

VUS Konsulenterne har mange års erfaring med uddannelsesrådgivning i virksomheder, senest i
landsdækkende brancheprojekter igangsat afAsfa/tindustrien og Transportens Udviklingsfond. VUS
Konsulenterne udgiver desuden bogen "Få råd til uddanne/se", om godtgøre/ser, bonus ved Iaerlingeforhold,
m.m. Bogen bruges af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og jobcentre.

Lisbeth Jakobsen

Tlf. 26124110

Gl. Hellebækvej 19 B

3000 Helsingør

www.vuskonsulenterne.dk
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Rideskolen C&C ansøger Puljen for erhverv.

Vi ansøger om et tilskud på kr. 500.000 til etablering af 4 feriehytter som skal bruges til aktiv ride ferie. Der vil
være plads til 2 sovepladser i hver feriehytte.

Ride ferierer er i rivende udvikling og Gribskov kommune har nu en enestående muligheder for at være en
del af denne udvikling.

Mårum Møllegården, hvor Rideskolen C&C høre hjemme, har adgang til nogle af de bedste ridestier og natur
i Danmark, og derfor vil det være helt naturligt, at vi, som kommune benytter dette område til ride turisme.

Ved at etablere feriehytterne vil vi kunne benytte vores fantastisk natur til, at turisterne vil få en oplevelse for
livet med deres egen heste eller ved at leje heste af rideskolen. Om dagen vil turisterne kunne ride i skoven,
der ligger mindre end et stenkast fra rideskolen, og om aften vil de kunne nyde solnedgangen, mens de kan
se deres hest græsse på folden der vil være tilknyttet hver hytte.

Rideskolen C&C har i de sidste mange år arbejdet hårdt for, at lave aktiviteter for turister, og dette tiltag med
at etablere hytter vil være et supplement til vores eksisterende forretning målrettet turister.

Vi har i de sidste par sæsoner fået mange henvendelser om muligheder for overnatning, fra de turister der
benytter vores tilbud, som for eksempel ride ture i skoven.

Ved at give tilskud til hytterne vil vores forslag leve op til turist strategien for Gribskov kommune.

Når der kommer heste turister til Gribskov kommune, vil det kunne betyde mere arbejde inde for mange
områder. Nogle af de områder vil være dyrlæger, heste smede, forretninger i lokalområde samt
turistattraktioner.

Økonomi:

Indkøb, levering og opstilling af hytter kr. 320.000,00
Udstyr til hytterne kr. 80.000,00
infrastruktur omkring hytterne kr. 100.000,00
Etablering af fælles køkken kr. 100.000,00
Etablering af fælles toilet og bad kr. 100.000,00
Markedsføring kr. 50.000,00

Etablering og opstart i alt kr. 750.000,00

Med hensyn til driftsøkonomi, er vores oplæg at det skal koste:

o Pris pr. hytte pr. dag uden for skolernes sommerferie kr. 400,00
o Pris pr. hytte pr. dag i skolernes sommerferie kr. 500,00
o Pris pr. hest pr. dag på fold kr. 200,00
o Pris pr. hest pr. dag i boks kr. 300,00

Mårum den 31.07.2017
Side 1 af 2



Forventet omsaetning:

o Uden for skolernes sommerferie (10 overnatning med 2 heste pr. hytte) kr. 32.000,00
o I skolernes sommerferie (30 overnatninger med 2 hest pr. hytte) kr. 108.000,00

Forventet árlig omsætning kr_ 140_000 0o_

Vi viI gerne ansøge om kr. 500.000

Alle ovenstående priser er eksklusiv moms.

Med venlig hilsen

Christine Skovgaard Sørensen
Rideskolen C&C
Tinghusevej 25
3230 Græsted
Tlf. 2364 9523
css@rscc.dk

Mårum den 31.07.2017
Side 2 af 2 i
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Hermed ansøges om tilskud på kr 250.000 i Puljen for Erhverv.

Formål:
I forbindelse med etablering af en Rema1000, laves tilhørende stadepladser "På Sandet"
Tanken er at tiltrække lokale råvareproducenter, til at sælge deres varer lokalt, og dermed
give en totaloplevelse for gæsterne.
Der laves stadepladser med elforsyning og afløb, så der kan parkeres oste/fiske bil, eller evt.
foodtrucks.
Tanken er at lave "food-event", som kan tiltrække sommerhusbeboerne og skabe et "lokalt
fællesskab".
Det vil gøre sommerhusområdet Sandet, til et område man vælger til, når der skal
købes/lejes sommerhus - netop fordi vi kan levere noget, de andre områder ikke kan.
Tanken er at lave arrangementer, med tilbagevendende traditioner, såsom bagedyst-,
asparges-, skaIddyr-, græskar-event, julemarked mm.

Deltagerne vil være, K3 Ejendomme aps(cvr: 28898134), den kommende franchise
Rema1000 købmand og Restaurant Tinggården.

Indhold:
Tilskuddet skal bruges til at markedsføre ideen, og give lave Iejeomkostninger, for de folk
der ønsker at have en stadeplads.
Dermed kan kreative folk og folk med drive, prøve en ide af på kunder, uden de skal satse
alt hvad de ejer og har.

Målgruppen:
Beboerne - både helårs og sommerhusgæsterne i området fra Liseleje til Tisvildeleje, og syd
på.

Derudover tænkes at tiltrække turister til området, som ellers ville vælge andre områder.
"Sandet", som udflugtsmål, nâr der er events.
Stadepladsholdere:
o Mindre iværksættere, der går med en ide, som de vil prøve af.
o Lokale producenter/landmænd
o Kunstnere

Med venlig hilsen

Brian Schou
K3 Ejendomme
Vinkelvej 8

2950 Vedbæk
26566000
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Integgtion af udsatte borgere
- ansøgning 0m støtte til projekt på Frændekilde i Ørby

Frændekilde er et moderne, almennyttigt og regionalt forsamlingshus for
ånden 0g hånden.
Frændekilde betyder 'kilden til venskab.'
En generøs grundtanke er fundamentet for driften af stedet og med et
samlet budget på ca. 8 mio. kr. er Frændekilde godt på vej.
Realdania har under kampagnen 'Underværker 0g Ildsjæle' støttet
Frændekilde med 3% mio. kr.
På Frændekilde arbejder vi med udgangspunkt i tre principper:

Læring:

Gæsten på Frændekilde skal forlade stedet beriget med viden, oplevelser
eller nye færdigheder inden for håndens arbejde, fødevarer, landbrug og
øvrig natur.

Fællesskab:
Man møder altid nogen på Frændekilde, når man deltager i aktiviteter, eller
måske bare på en gåtur, og Frændekilde bygger i sig selv på fællesskab. Ideen
er, at Frændekilde bliver et sted med mangfoldige og forskellige brugere.
Samarbejdspartnere, lokalsamfund, kommunen og lokale virksomheder, er alle
med til at gøre Frændekilde til det sted det er.
Balance:
Frændekilde handler også om det stille og langsomme liv, som naturen giver
rum for. Laden, landskabet, skoven og frugtplantagen er de fysiske rammer
som tillader at flere kan opleve glæden ved håndværket, madlavningen og
naturens langsommelighed og afstressende effekt. Frændekilde er både mental
balance og bæredygtighed.

Ansøgning til erhvervspuljen
Vi søger 350.000 kr. til indretning af professionelle køkkenfaciliteter,
herunder køkkenstationer, udsugning og varmeanlæg til brug for
undervisning. Støtten vil dække 35% af den samlede investering på dette
område. Den resterende investering dækkes ved egenñnansiering, idet jeg
dog også overvejer at søge midler fra bl. a. LAG Halsnæs-Gribskov for at
sikre den overordnede fremdrift for Frændekilde.
Investeringen vil bl. a. gøre det muligt for Frændekilde at gennemføre
integrationsprojekter, hvor udsatte grupper tilbydes opkvaliflceringsforløb,
der er særligt tilpasset Gribskov Kommunes erhvervssammensætning, og
som vedrører dels mad og service dels øko- landbrugsområdet, og som
derfor vil kvalificere borgere til at varetage en række deltidsj ob, især
indenfor detail, turisme og økolandbrug, som traditionelt er de job, der er
svære for virksomhederne og kommunen at få besat.
I samarbejde med den socialøkonomiske forening 'Send Flere Krydderier',
der har til formål at skabe arbejdspladser og integrere etniske
minoritetskvinder på det danske arbejdsmarked, forventer vi at kickstarte
et integrationsprojekt i løbet af 2. halvår 2017, som Gribskov Kommunes



Center for Borgerservice og Beskæftigelse allerede har vist interesse for:
-en opkvalificering af langtidsledige borgere over 30 år med anden etnisk
baggrund, som umiddelbart vurderes at være langt fra arbejdsmarkedet, 0g
med komplekse udfordringer i forhold til sprog/kulturforståelse 0g
manglende formelle kompetencer.
Jeg l1åber at ovenstående er fyldestgørende for udvalgets behandling af
ansøgningen og er til rådighed for supplerende oplysninger, hvis dette
skulle være nødvendigt.
Med venlig hilsen
Kim Wolff
Frændekilde

Askemosevejen 30

3210 Vejby

Mobil 40452326
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Helsinge Rideklub fylder 80 år i 2018, og vi har en ambition om at være med til, fortsat, at styrke livet med

heste i vores område i fremtiden.

Livet med heste har aendret sig, det er ikke længere nok at gøre mere af det samme, som hidtil har vaeret

den måde, vi har arbejdet på. Som den eneste rideklub i kommunen, hvor faciliteterne ikke er ejet af en

privatperson, synes vi, at vi har et særligt ansvar for at gøre noget ud over det sædvanlige.

Vi er inspireret af Musik i Lejet, som tiltrækker gæster fra hele landet til vores dejlige kommune, og vi vil

gerne lave et tiltag, som kan være med til at styrke og sætte yderligere fokus på vores dejlige kommune, i

den uge, hvor Tisvilde står på den anden ende, og i forhold til at tilbyde noget helt særligt til gæster udefra.

Derfor søger vi puljen for erhvervsudvikling om helt eller delvis støtte til etablering af flytbare, midlertidige

boxe til udlejning på dags- eller ugebasis for de som gerne vil på ferie i vores dejlige kommune, men

samtidig gerne vil holde deres heste og ride-/konkurrencefærdigheder ved lige, imens de er til f. eks. musik

i Lejet.

Vi har allerede de nødvendige faciliteter på ridecenteret, vi har en særdeles dygtig berider plus to dygtige,

ridekonkurrenceaktive undervisere, som vil kunne tilbyde, enten undervisning eller ridning af hestene,

mens "mor" hygger sig og holder ferie. '

Hvis vi kan få skabt muligheden for udvikling af dette tilbud, så mener vi at vi kan få heste og ridning med i

næste års turismebrocure "Kongernes Nordsjælland", samme år som vi kan holde 80 års jubilæum. Det vil

være et scoop af de helt store, for os og for kommunen, på den måde at kunne vise, at vi kan magte både

historien og fornyelsen.

Budget for 5 flytbare boxe: 53.520 kr (http://www.f|exiboksen.dk/index.php?page|D=2479 5 boxe 38.520

kr + 15.000 kr til fast bund og afløb).


