
Puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer 2017
Kort oversigt samt vurderinger

Nummerering: 1

Ansøgningens titel: Udarbejdelse af turistkort over Tisvilde Hegn m/stednavne på lokaliteter i skoven

Ansøger / Kontakt: Tisvilde Hegn OK v/Svend Mortensen 

E-mail:  HegnsNyt@live.dk                                                           CVR-nr.:

Ansøgningens formål & indhold: Udarbejdelse af turistkort over Tisvilde Hegn m/stednavne 

Økonomi/budget: Ikke oplyst.

Administrationens vurdering:  Lever op til kritererne.

Nummerering: 2

Ansøgningens titel: Fremme af friluftsliv ved Arresø

Ansøger / Kontakt: Foreningen Frie Fugle v/Jens Erik larsen

E-mail: cykelje@gmail.com                                                               CVR-nr.:

Ansøgningens formål & indhold: Udvikle friluftsliv og turisme på og omkring Arresø – udarbejdelse af frilufts-kort for 
Arreseø, der henvender sig til brugere på søen, til vandrere og cyklister langs søen.

Økonomi/budget: 35.000 - 70.000 kr.

Administrationens vurdering Lever op til kritereierne.

Sendte stort set samme ansøgning i 2016. Ansøgningen kom med til runde 2, men blev afvist der. 
Kortet dækker Arresø og dermed også nabokommuner.

Nummerering: 3

Ansøgningens titel: Etablering af en ny flyveplads til modelflyvning

Ansøger / Kontakt: Modelklubben Nordkysten v/Thomas Larsen

E-mail:  t  homas@villatech.dk                                                         CVR-nr.:

Ansøgningens formål & indhold: Etablering af en ny flyveplads, så borgere får mulighed or at prøve kræfter med 
modelflyvning samt opvisning med modelflyvere.

Økonomi/budget: Ikke oplyst .

Administrationens vurdering Lever op til kriterierne.

mailto:HegnsNyt@live.dk
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Nummerering: 4

Ansøgningens titel: Anlæggelse af teknikbane til MTB i Græsted

Ansøger / Kontakt: Græsted MRB v/Klaus Mortensen

E-mail: kmo@mobilis.dk 

CVR-nr.:

Ansøgningens formål & indhold: Etablere en teknikbane v/Gribskovhallen til mountinbike. Banen skal være offentlig 
tilgængelig. Banen tænkes som supplement til ture i skoven.

Økonomi/budget: 500.000 kr. 

Administrationens vurdering:  Lever op til kriterierne.
Samme ansøgning, som er sendt til Puljen på idrætsområdet.

Nummerering: 5

Ansøgningens titel: Filmproduktion ”FAR”

Ansøger / Kontakt: Milad Avaz

E-mail: milad@rocketrodapictures.com                                         CVR-nr.:

Ansøgningens formål & indhold: Filmproduktion, inspireret af en række virkelige hændelser, handler om ingeniøren 
Kresten, hvis kone en dag forlader ham og deres 9 årige datter. Kresten må kæmpe en lang og traumatisk kamp for 
forældremyndighederne; en kamp hvis pris kan være for høj. 

Økonomi/budget: Filmen koster 10 mio at producere. Der søges om 500.000 kr. 

Administrationens vurdering: Lever op til kriterierne.

Gribskov Kommune ydede en støtte til ansøgernes første film ”Mens vi lever” på 200.000 kr. i 2016 

Nummerering: 6

Ansøgningens titel: Produktionsmidler til kunstnerdrevet udstillingssted i Tisvildeleje

Ansøger / Kontakt: Udstillingsstedet Ved Stranden 7, v/Asta Kølster Plum

E-mail: lygiaclarkswimmingclub@gmail.com                                             CVR.-nr.:

Ansøgningens formål & indhold: Afholdelse af udstilling i Tisvildeleje over sommeren 2017. Der skal skabes en 
platform for samtidskunst, der forholder sig til området. Udstilling vil finde sted i Strandhuset, Ved Stranden 7 i 
Tisvildeleje.

Økonomi/budget: Ikke oplyst. 

Administrationens vurdering: Lever op til kriterierne. 

mailto:lygiaclarkswimmingclub@gmail.com
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Nummerering:  7

Ansøgningens titel: Leje af scene med lys og lyd til Gilleleje Festival 2017

Ansøger / Kontakt: Ungdomshuset i Helsinge og Kultur & Ungdomshuset Remisen v/Allan Christiansen

E-mail: allch@gribskov.dk                                                           CVR.nr.: 

Ansøgningens formål & indhold: Ungdomshuset og Remisen har begge en musikcontainer tilknyttet. På Festi-vallen 
skal stor scene med de store navne bruges, og så skal der være en mindre scene, hvor Ungdomshusets og Remisens 
bands skal spille mellem de store navne. For at få publikum til at gå fra stor scene til Ungdomshusets og Remisens 
scene har det stor betydning, at der er en passende scene og godt lys samt god lyd. 

Økonomi/budget:  50.000 kr. 

Administrationens vurdering: Lever op til kriterierne. 

Nummerering: 8 

Ansøgningens titel: Etablering af 4 hytter af modellen Camping tønde gran fra Danfjord.dk samt renovering af 
foreningens køkken og badefaciliteter.

Ansøger / Kontakt: Søborggård Rideklub v/Tina Brasse

E-mail: tinabrasse@gmail.dk                                                           CVR-nr.:

Ansøgningens formål & indhold:  Overnatningsmuligheder i forbindelse med større stævner hos Søborggård Rideklub 
ønskes etableret 4 hytter af modellen Camping tønde gran fra Danfjord.dk – derudover ønsker foreningen af 
renoveret deres køkken og badefaciliteter

Økonomi/budget: Ikke oplyst.

Administrationens vurdering: ERIK MEISTRUP forespurgt.
Sendte stort set samme ansøgning i 2016 til ETU's pulje (erhverv og turisme). Her blev angivet tvil om, hvorvidt det ville være i 
strid med kommunalfuldmagten, da der etableres overnatningsmuligheder på privat grund.

Også sendt til Puljen for Erhverv (EBU)

Nummerering: 9

Ansøgningens titel: Cykelrutekort for Gribskov Kommune 2017

Ansøger / Kontakt: Foreningen Frie Fugle v/Jens Erik Larsen 

E-mail: cykelje@gmail.com                                                                 CVR-nr.:

Ansøgningens formål & indhold: Cykelrutekort for Gribskov Kommune 2017. Der findes cykelruter i kommunen; men 
stort set ingen information. Cykelkortet kan også bruges til at profilere kommunen og derved støtte erhvervsvirk-
somhederne. Med hjælp af cykelkortet kan man skabe et bredt fundament for turisme og erhverv i kommunen ved at
bygge videre med lokale tilbud om dagture m.v. 

Økonomi/budget: 50.-70.000 kr.                        / Administrationens vurdering: Lever op til kriterierne

mailto:cykelje@gmail.com
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Nummerering: 10

Ansøgningens titel: Tilskud til deltagelse i Spil Dansk Ugen 2017

Ansøger / Kontakt: Kulturskolen i Gribskov Kommune v/Erling Bevensee

E-mail: ebeve@gribskov.dk                                                              CVR.nr.:

Ansøgningens formål & indhold: At udbrede, udvikle og sætte fokus på dansk musikkultur i bredeste forsatnd. Spil 
Dansk Ugen er medvirkende til at begejstre og inspirere danskere til at skabe og spille og dele musik med hinanden. 
Kulturskolen ønsker at købe en Premiumpakke, der indeholder 2 Spil Dansk koncerter, Artist Talk med en sangskriver 
– Danarks Fællessang Live. 

Jazz Caravan – Kursusdag for misikundervisere i folkeskole og musikskole – 3 talenter der tilbydes 2 master-class på 
konservatoriet – mentorsession i rytmisk musik. Derudover kommer landsdækkende markedsføring, hvor alle Spil 
Danskarrangementer i kommunen synliggøres.

Økonomi/budget: 37.000 kr. + moms

Administrationens vurdering: Lever op til kriterierne 

Nummerering: 11

Ansøgningens titel: E-Sport GFK

Ansøger / Kontakt: Gilleleje Fodboldklub v/Stefan Mogensen 

E-mail: stefan.mogensen@stala.dk                                                 CVR-nr.: 30333926

Ansøgningens formål & indhold: Der er et stort antal 10-18 årige som i dag ikke dyrker sport da tiden med computer- 
og playstation spil vægtes højere. Det er disse unge som klubben gerne vil kunne tiltrække dels for at opbygge endnu 
mere socialt engagement i denne gruppe samt få dem ‘på græs’ fra tid til anden på klubbens ungdomshold, samt 
deltage i andre aktiviteter der indebærer bevægelse.

Økonomi/budget: 125.000 kr. 

Administrationens vurdering:  Lever op til kriterierne
Samme ansøgning, som er sendt til Puljen på idrætsområdet.

Nummerering: 12

Ansøgningens titel: Ombygning af modeltoganlæg

Ansøger / Kontakt: Helsinge Model Togklub v/Bjarne Mørz

E-mail: bjarnem8@gmail.com                                                                CVR.nr.: 32024653

Ansøgningens formål & indhold: Modeltoganlægget står på Gribskov Seniorcenter. Anlægget skal færidggøres, så det 
kan blive åbnet for offentligheden. 

Økonomi/budget: 20.500 kr. 
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Administrationens vurdering: Lever op til kriterierne 

Nummerering: 13

Ansøgningens titel: Plakatsøjle på Gilleleje Torv

Ansøger / Kontakt: Gilleleje Handels- og Turistforening v/Henrik Magelund

E-mail: magelund.rasmussen@gmail.com                                         CVR.nr.: 33392311

Ansøgningens formål & indhold: Plakatsøjlen skal være til gavn for byens borgere og turister og placeres på Gilleleje 
Torv. Søjlen er planlagt opbygget i træ.

Økonomi/budget: 43.750 kr. 

Administrationens vurdering: Lever op til kriterierne 

Nummerering: 14

Ansøgningens titel: Flagstænger til flagallé i Gilleleje

Ansøger / Kontakt: Gilleleje Handels- og Turistforening v/Henrik Magelund

E-mail: magelund.rasmussen@gmail.com                                          CVR.nr.: 33392311

Ansøgningens formål & indhold: Skal erstatte nuværende flagstænger, som er ca. 40 år gamle. Der er 150 stæner i 
flagalleen.

Økonomi/budget: 37.500 kr. 

Administrationens vurdering: Lever op til kriterierne 

Nummerering: 15

Ansøgningens titel: Etablering af fitnesstræning i GB Idrætshuset

Ansøger / Kontakt: Gilleleje Boldklub v/Erling Bertrand

E-mail: bertrand.erling@gmail.com                                              CVR.nr.:

Ansøgningens formål & indhold: Fysisk træning i eksisterende lokale i GB Idrætshus. Initiativet skal medvirke til at 
fremme sundhed, velvære og trivsel m.v. Træningen skal være for idrætsforeninger i lokalområdet, skolen samt 
borgere og turister.

Økonomi/budget: 85.000 kr. / Anskaffelsessummen andrager 220.000 kr. + moms. 

Administrationens vurdering: ERIK MEISTRUP til vurdering.

Sendte stort set samme ansøgning i 2016. Kom ikke med videre fra 1. runde.



Nummerering: 16

Ansøgningens titel: Etablering af findested for et lurpar v/Ølshøj 

Ansøger / Kontakt: Museum Nordsjælland, tim Grønnegaard

E-mail: tgd@museums.dk                                                      CVR.nr.:

Ansøgningens formål & indhold: En formidling af findested for Nordsjællands enestående fund af et lurpar fra yngre 
bronzealder. Lurparret blev sammen med et offerfund af kvindesmykker fra samme periode fundet i en lille 
kedelmose nær dobbelt-jættesturn Ølshøj. Nu ønskes området gjort til et mere seværdigt og besøgt udflugtsmål.

Økonomi/budget: 46.000 kr. 

Administrationens vurdering : Lever op til kriterierne

Nummerering: 17

Ansøgningens titel:  Oprensning af Valby Gadekær

Ansøger / Kontakt: Valby Bylaug v/Dorte Skovsgaard

E-mail: valbybylaug@gmail.com                                                           CVR.nr.:

Ansøgningens formål & indhold: Oprensning af gadkæret til gavn for Valby landsby borgere, foreninger og turister. 
Området er er samlingssted for landsbyer og benyttes meget. Gadekæret er tilgroet, grønt og lugtende – bylauget vil 
gerne have et friskt, iltrigt og indbydende gadekær.

Økonomi/budget: Ikke oplyst.

Administrationens vurdering: SKAL MÅSKE FLYTTES TIL EBU
Gadekærsprojekt i Ramløse samt oprensning af Smidstrup Gadekær fik støtte fra ETU's pulje i 2016 

Nummerering: 18

Ansøgningens titel: Etablering af kunstprojekt ”Vildmarken”

Ansøger / Kontakt: Mira Winding

E-mail:  mirawinding@hotmail.com                                                      CVR.nr.:

Ansøgningens formål & indhold: At etablere et kunstrpojekt ”Vildmarken” - anlægning af en blomstermark ved Hel-
singe v/Fuglebjerggård. At skabe en kunstnerisk dialog i det betydningsfulde naturområde, skove i området er fuld af 
kulturarv med dysser og gravhøje m.v. 

Økonomi/budget: 15.-20.000 kr. 

Administrationens vurdering: Lever op til kriterierne 

mailto:tgd@museums.dk


Nummerering: 19

Ansøgningens titel: Opstart af Juniorklub

Ansøger / Kontakt: GymHelsinge v/Kim Fischer

E-mail: gymhelsinge@gmail.com                                                       CVR.nr.:

Ansøgningens formål & indhold: Opstart af juniorklub, hvor GymHelsinge 2 gange ugentligt vil etablere juniorklub om 
eftermiddagene. Deltagerne skal ikke være medlem af GymHelsinge for at tilmelde sig. Der vil være åbent fr alle, der 
ønsker et alternativ til deres nuværende fritidsklub. Personale og lokaler stilles til rådighed af GymHelsinge. Der er 
oplyst brugerbetaling pr. barn til 675 pr. barn i 11 måneder. Der forventes omkring 60 børn i Juniorklubben, hvor der 
vil blive lagt vægt på en helt ny form for fritidsklub, hvor den kendte form bliver blandet med idræt og socialt 
samvær.Målgruppen er for elever fra 3.-6. kl. 

Økonomi/budget: 496.320 kr. (med et anslået medlemstal på 60 børn).

Administrationens vurdering: Lever op til kriterierne.
OBS på om der vil være merudgift for Helsinge Hallerne ved et sådant tiltag (ekstra drift og vedligehold). 

Nummerering: 20

Ansøgningens titel: Etablering af Velkomstcenter for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Ansøger / Kontakt: Esrum Kloster og Møllegård v/Arne Kvist Rønnest

E-mail: arne@esrum.dk                                                                        CVR.nr.:

Ansøgningens formål & indhold: Siden pilotprojektet i 2005 har det været tanken, at der skal være et centralt 
formidlingscenter ved Esrum Møllegård i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland. 
Der skal foretages en grundig oprydning og istandssættelse af sydlængen ved Esrum Møllegård. 

Økonomi/budget: 200.-400.000 kr. 

Administrationens vurdering: Lever op til kriterierne 

Nummerering: 21

Ansøgningens titel: Etablering af mountinbikespor i Tisvilde Hegn (etape 2)

Ansøger / Kontakt: Tisvilde Hegn Sporlaug v/Nicolai Gerts

E-mail: ng@burner-international.com                                 CVR.nr.: 26631378

Ansøgningens formål & indhold: Foreningen samarbejder med Naturstyreseln om at skabe et sikkert og bæredygtigt 
alment brugbrt MTB-spor i Tisvilde Hegn. Sporets etape 1 benyttes i dag af løbere, vandrere, hundeluftere og folk på 
skovtur. Foreningens formål er at etablere og vedligeholde et MTB-spor i Tisvlilde Hegn i samarbejde med Natursty-
relsen til glæde for lokale folk, landliggere og turister. Det er målet at lave farbare spor for at sikre, at skoven ikke 
bliver udødigt slidt. 

Økonomi/budget: 170.000 kr.            / Administrationens vurdering: Lever op til kriterierne
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Nummerering: 22

Ansøgningens titel: Danmarks Bedste Hestekommune

Ansøger / Kontakt: Helsinge Rideklub v/Marianne Christensen på vegne af de 9 rideklubber, der modtager kommunal 
støtte efter folkeoplysningsloven.

E-mail:  marianne-c@sol.dk                                                        CVR.nr.:

Ansøgningens formål & indhold: Projektet udarbejdes sammen med Nordsjællands Landboforening samt Visit Nord-
sjælland. Projektet indeholder en række del-elementer, bl.a. stand på Roskilde Dyrskue, Store Hestedag, stand på 
Hillerød Horse Show, deltagelse i landsdækkende heste-turisme-konference og temadage. Indholdet i de mange 
stande er dels nyt materiale om overnatningsmuligheder i kommunen, hvor også heste tilbydes opstaldning og dels 
de mange rideture i kommunen m.v. 

Økonomi/budget: 85.000 kr. 

Administrationens vurdering: Lever op til kriterierne 

Også sendt til Puljen for Erhverv (EBU).


