
Tilslutning  til  wakeboard  på  skoleskemaet  fra  interessenter  i  Grib  Skov  Kommune  
  
Her  er  de  positive  tilbagemeldinger  vi  har  fået  fra  Grib  Skov  Kommune;    
Anne  Steffensen,  Chef  for  Center  for  Børn  og  Unge  
Kristoffer  Sidenius,  rektor  for  Gribskov  Gymnasium  
  
 
Kære Rolf  
  
Undskyld den lange svartid!  
  
Jeg har spurgt lidt rundt her i "mine" kroge af organisationen, og vi vil bestemt være interesserede i at 
låne/leje anlægget. Prisen er naturligvis temmelig afgørende, men du nævner et beløb hvor vi sagtens kan 
være med.  
  
Jeg kan ikke helt gennemskue hvornår du er så langt, at vi vil kunne gå i gang? Hvis du er relativt langt, 
tænker jeg at vi kan tage et møde, hvor jeg fra min side vil tage en naturvejleder og en projektleder fra 
"Grejbanken" (en del af Gribskov Ungdomsskole der arrangerer alle mulige typer af arrangementer for børn 
og unge - og som sandsynligvis vil blive tovholder for kontakten med dig)  
  
Hvornår timingsmæssigt vurderer du det vil være smart at vi mødes? For så kan jeg sende dig et par forslag 
til mødetidspunkter.  
  
Bedste hilsner  
Anne Steffensen 
  
  
  
Emne:  Re:  Vandsport  på  skemaet  
Fra:  Kristoffer  Høy  Sidenius    
Til:  Rolf  Bjørkvin    
  
Kære  Rolf  Bjørkvin  
Tak  for  din  mail.  Det  lyder  som  et  særdeles  spændende  projekt,  som  vi  naturligvis  gerne  vil  bakke  
op  om,  da  det  vil  være  interessant  at  få  vandsport  på  skemaet  helt  uden  ekstra  udgifter.  Jeg  vil  
kontakte  Anne  Steffensen  og  fortælle  hende,  at  vi  er  interesserede.    
Jeg  ser  frem  til  at  høre  mere  om  projektet  og  håber,  at  I  snart  får  det  godkendt  af  kommunen.    
    
Med  venlig  hilsen  
    
Kristoffer  Høy  Sidenius  
rektor  

  
    
Gribskov Gymnasium  
Østergade 52  
3200 Helsinge  
Tlf. kontor. 48798410  
Mobil. 21301020  


