
Kultur- og Idrætsudvalget

1. Resultat regnskab 2016

For Kultur- og Idrætsudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 66,5 mio. kr. ud af et 
korrigeret budget på 67,5 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. 
I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. (1,5%). 
Differencen mellem vurderingen i BO4 og regnskabsresultatet skyldes midler der er budgetteret i 
2016, men først er disponeret i 2017 samt aktiviteter i 2016, der først forventes igangsat i 2017. 
Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. søges overført til 2017, samt 0,1 mio. kr. til billedeskolen fra Plan- 
og Miljøudvalget.

Ramme Vedtaget Budget Korrigeret 
Budget

Regnskab Afvigelser til 
korr. budget

Ramme 64.117 67.509 66.506 -1.003

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2016

Aktivitet Handling Økonomi (i 
1.000 kr.)

Effekt

Frivillig Festival

Der blev i budget 2016 afsat 100.000 
kr. til at lave en festival for alle de 
frivillige i kommunen.
Det bliver således første gang, at der 
afholdes noget fælles for alle frivillige i
Gribskov.

Festivallen blev 
afholdt den 30. 
september 2016 i 
Kultursalen i 
Helsinge sammen 
med Frivillig
Fredag, som har 
været afholdt flere 
år for de frivillige på
det sociale område.
Der var ca. 230 
deltagere, og der 
var repræsentanter 
fra såvel sociale 
som folkeoplysende
og
kulturelle 
foreninger.
Årets Frivilligpris på
det sociale område 
blev uddelt på 
Frivillig Festivalen 
af Formanden for
Social- og 
Sundhedsudvalget. 
Årets Frivilligpris 
gik i 2016 til Team 
Tvilling – Gribskov.

100 Styrke gensidig 
inspiration og 
netværk blandt 
alle typer frivillige i
Gribskov 
Kommune 

 



3. 3 udvalgte fokuspunkter

1. Puljen for Kultur, Idræt og Landsbyer
I forbindelse med Budgetaftalen 2016 – 2019 blev der afsat midler til en pulje ti investeringer på 
kultur-, idræts-, turist- og erhvervsområdet samt initiativer i landsbyerne. Der blev afsat en pulje på 
1,5 mio. kr. 
Puljen blev efterfølgende fordelt med 1.025.000 kr. til Kultur- og Idrætsudvalget og 475.000 kr. til 
Erhvervs- og Turismeudvalget.

Evaluering
Det blev besluttet at lave en ansøgningsproces i 2 runder. I 1. runde skulle ansøgere alene sende 
½ side, som i korte træk beskrev projektets formål, indhold og målgruppe. Herefter udvalgte Kultur-
og Idrætsudvalget, hvilke ansøgere, de ville invitere til 2. runde og til at sende en gennemarbejdet 
ansøgning. I den 1. runde modtog udvalget 41 ansøgninger, og heraf blev 14 ansøgere inviteret til 
at sende en gennemarbejdet ansøgning. 
På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 22. november 2016 blev der bevilget tilskud til 9 af de 14 
ansøgere. De godkendte projekter spænder over meget forskellige tiltag som fx videreudvikling af 
Pilgrimsruten Tisvildevejen, etablering af naturlegeplads i Tisvilde og etablering af en multibane i 
Gilleleje.

2. Forprojekt –  Museumsprojekt Gilleleje
Gribskov Kommune har siden 2013 arbejdet med tanken om et museum i Gilleleje, hvor grunden 
Østergade 20 blev købt til museumsformål. Siden da har planerne udviklet sig i et samarbejde 
mellem Museum Nordsjælland samt en bred kreds af interessenter, herunder Gilleleje og Omegns 
Museumsforening.
Den 31. august 2015 afsatte Økonomiudvalget 270.000 kr. til et forprojekt, som skulle belyse 
mulighederne, organisering og økonomi for både etablering og drift for et museum i Gilleleje om 
redningen af de danske jøder 1943.
Forprojektet har kørt indtil midt i 2016, hvor resultaterne af forprojektet forelå. Resultaterne blev 
forelagt Byrådet den 3. oktober 2016.
Formålet med forprojektet var at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag.

Evaluering
Under arbejdet med forprojektet har vi fået positive tilkendegivelser fra Det jødiske Samfund i 
Danmark, den internationale museumsorganisation AHO, Association of Holocaust Organization og
mange andre interessenter, herunder Dansk Jødisk Museum.

Resultaterne af forprojektet er en række dokumenter, som omhandler følgende:
• Vurdering af fysisk placering 
• Prospekt – inspiration til, hvordan er museum kan bygges på det foreslåede område
• Forslag til organisering af et nyt museum
• Et estimat over økonomi for etablering af museumsområde med anlæg, fundering og 

indretning af såvel bygninger som haveanlæg. Forretningsplanen er udarbejdet af et 
rådgivende ingeniørfirma og den samlede udgift er anslået til 114 mio. kr.

• En businesscase for en fremtidig drift er udarbejdet af en ekstern rådgiver. Det estimeres, 
at museet vil være bæredygtigt ved 30.000 besøgende årligt.

• Oplæg til strategi for fundraising, der indebærer ansøgninger ad flere spor i Danmark og i 
udlandet, her især USA.

På baggrund af forprojektets resultater vedtog Byrådet den 3. oktober 2016 at afsætte midler i 2 år 
til en projektleder, der primært skal fundraise den eksterne finansiering af museumsprojektet.

Det endelige indhold og den endelige placering er endnu ikke afklaret. Efter nabomøde og 
borgermøde er nye placeringer bragt i spil. 



3. Kulturhavn Gilleleje
Kulturhavnsprojektet i Gilleleje består af 3 faser. Fase 1 består af opførelse af boliger og butikker 
og er tilendebragt. Fase 2 af Kulturhavnsprojektet består af opførelse af kulturhus, hvor Gribskov 
Kommune lejer sig ind med Gilleleje Bibliotek samt museumsformidling.
Det er tanken, at Kulturhavn Gillelejes aktiviteter i høj grad skal være borgerdrevet med frivillige 
aktører.

Evaluering
Den 10. december 2015 blev ”Fonden Kulturhavn Gilleleje” stiftet. Fonden har til formål at fremme 
og udvikle udbuddet af kulturelle aktiviteter i Gilleleje med udgangspunkt i Kulturhavn Gilleleje. 
Fondens opgaver er blandt andet:

• at sørge for indtægter til husleje
• at organisere aktiviteter i huset
• at organisere og lede de frivillige i huset

I løbet af 2016 er der blevet arbejdet intenst med at invitere interesserede frivillige borgere ind i 
arbejdet, og Gilleleje Bibliotek har været en aktiv part i dette arbejde. Der er etableret et antal 
grupper af frivillige med hver deres emneområde: musik, biograf, kunst og udstillinger, mad, børn, 
praktisk hjælp og koordinering.
I efteråret 2016 blev der ansat en kulturkoordinator til at koordinere aktiviteterne og støtte de 
frivillige i Kulturhavn Gilleleje
Bibliotek, arkiv og Museum Nordsjælland har udarbejdet forslag til modeller for det fremtidige 
samarbejde i Kulturhavnen. Der er i forslagene lagt vægt på digital formidling af skiftende emner i 
samarbejde med skiftende aktører.
Kulturhavn Gilleleje åbnede den 3. december 2016, og borgerne i Gilleleje har taget huset til sig fra
dag 1. Ca. 220 frivillige planlægger og gennemfører en lang række arrangementer og aktiviteter, 
herunder ca. 4-5 biografforestillinger hver dag. Der er travlhed i husets Restaurant Bolværket, og 
brugen af biblioteket er blevet flerdoblet efter indflytningen i Kulturhavnen.


