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Projektets titel Lær om selvforsyning, 
bæredygtighed og grøn 

omstilling. 

Ansøger 

fx person, forening 

Det Bæredygtige Bofællesskab 
ved Gribskov og Esrum Sø. 

For mere information om bofællesskabet 
se vedhæftede Bilag 1:  

”projektbeskrivelse bbgribskov.pdf” 

Kontaktperson Nicolas Alstrup 

Adresse Tingbakken 18, 3230 Græsted 

Telefon 22980879 

Email nicolasalstrup@gmx.com 

CVR nr 

• CVR nr. kan ansøges via
www.webreg.dk

38149490 

Momsregistrering 

• Er foreningen
momsregistreret, delvist

     momsregistreret eller ikke 

     momsregistreret? 

Ikke momsregistreret. 

Formål med projektet 

• Hvad er ideen med

Formålet med projektet er at 
undervise lokalområdets borgere 
om selvforsyning, bæredygtighed 

og grøn omstilling.  

3



initiativet? 

• Hvordan understøtter det 
kommunens strategier? 

 

 
 

Initativet vil være med til at 
skabe et bedre liv i lokalområdet 
for borgerne, samt være med til 
at synliggøre Gribskov Kommune 

– bæredygtighed og grøn 
omstilling er oppe i tiden, og får 

enormt meget fokus.  

Projektets indhold 

• Hvad skal foregå? 

• hvordan skal det foregå? 

 

Projektet er bygget op af to dele: 
1. Den permakulturelle skovhave, 

hvor der i løbet at et 
længerevarende kursus etableres 
en permakulturel skovhave, hvor 

deltagerne lærer om både 
teoretiske og praktiske aspekter 

af permakultur. Deltagerne i 
kurset får del i udbyttet af 

grøntsager, frugter, bær, mv., 
samt æg og kød fra høns og 

ænder. 
For mere uddybende information om 

denne del se Bilag 2: 
”Den permakulturelle skovhave.pdf”  

2. Det bæredygtige mikro-hus, 
hvor en gammel skibscontainer, 
over en række workshops, 
omdannes til et bæredygtigt, 
selvkørende mikro-hus. 
Deltagerne lærer om bæredygtige 
byggematerialer, vedvarende 
energi – elektricitet og varme, 
opsamling af regnvand, 
vandrensning og 
spildevandshåndtering. 
For mere uddybende information om 
denne del se Bilag 3: 
”Det bæredygtige mikro-hus.pdf”   

Målgruppe Workshops og kursus er åben for 
alle, men primært tiltænkt 
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 lokalområdets borgere.  

Medvirkende 

• Hvem medvirker ved 
udførelsen 

• Hvilke 
samarbejdspartnere og 
evt. relevante 
myndigheder er 
repræsenteret? 

 

 
Ved udførelsen medvirker 

bofællesskabets beboere, samt 
eksterne undervisere. 

 
Esrum Borgerforening inddrages i 
planlægnings-fasen for bedre at 
kunne imødekomme borgernes 

ønsker og behov. 
 

TV Nordsjælland har lavet et 
indslag om bofællesskabet (kan 
ses på hjemmesidens forside – 

http://bbgribskov.wordpress.com 
), og vil gerne følge processen, så 
de bliver inviteret til workshops 

og kursus. 

Tids- og handleplan 

• Skitsering af tidshorisont. 
Er projektet faseopdelt og 
i så fald, hvilken del 
ansøges der til? 

Workshops for Det bæredygtige 
mikro-hus planlægges afholdt i 
løbet af forår og sommer 2017. 
  Kurset Den permakulturelle 
skovhave planlægges afholdt i 
løbet af forår og sommer 2018.  

Sted og fysisk placering 

Angives med adresse og 
ejerforhold samt godkendelse 
fra evt. ejer om anvendelse af 
arealet 

Det Bæredygtige Bofællesskab, 
Tingbakken 18, 
3230 Græsted 

 
Ejer: Marianne Alstrup – for 

godkendelse se Bilag 4: 
”godkendelse fra ejer.pdf” 

 

Budget 

Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og 
oplysning om andre 
tilskudsgivere 

 

Der ansøges om 34.500,- kroner 
til Det bæredygtige mikro-hus, 
samt 52.000,- kroner til Den 

permakulturelle skovhave, i alt 
86.500,- kroner. 
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Bofællesskabets beboere bidrager 
med frivillig arbejdskraft til 

projektet, ligesom der allerede er 
indkøbt/skaffet en del 
genbrugsmaterialer.  

Drift 

Angiv hvordan en evt. 
efterfølgende drift vil blive 
finansieret samt en 
driftansvarlig person 

Den efterfølgende drift vil 
varetages af bofællesskabets 

beboere, og finansieres gennem 
salg af produkter fra den 

permakulturelle skovhave, samt 
indtægter fra workshops, oplæg 

og andre events. 
Driftansvarlig: Nicolas Alstrup 

Dato 

2/11-2016 

Tilskudsansvarlig 

Den tilskudsansvarlige 
forpligter sig til at overholde 
betingelserne for eventuelle 
puljemidler 

Nicolas Alstrup 
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Projektets titel Køreplan for etablering af regionalt 
madhus i Esrum 

Ansøger Fonden Esrum Kloster & Møllegård 

Kontaktperson Arne Kvist Rønnest 

Adresse Klostergade, Esrum, 3220 Græsted 

Telefon 2961 9616 

Email arne@esrum.dk 

CVR nr 25092104 

Momsregistrering Delvist momsregistreret 

Formål med projektet 

• Hvad er ideen med
initiativet?

• Hvordan understøtter det
kommunens strategier?

Esrum Kloster har et ønske om at 
etablere et regionalt madhus i Esrum i 
et samarbejde med lokale producenter, 
bl.a. netværket Smag på Nordsjælland. 

Der er et behov for at konkretisere 
dette ønske, og formålet med dette 
projekt er derfor at udarbejde en 
køreplan for etablering af et regionalt 
madhus. 

Projektet støtter Gribskov Kommunes 
målsætning om at ’Arbejde for at 
Esrum Kloster bliver regionalt madhus 
for lokale fødevarer med salg og 
formidling hele året’ (Turismestrategi 
2016-2020), hvilket videre bidrager til 
Gribskov Kommune som attraktiv 
bosætningskommune. 

Projektet understøtter endvidere 
muligheden for at gøre Esrum til en 
attraktiv destination i forbindelse med 
etablering af besøgscenter for 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland. 

Projektets indhold 

• Hvad skal foregå?

Projektets indhold består i at 
udarbejde en køreplan, der 
indeholder: 
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• hvordan skal det foregå? 

 

1) Kvalitetskoncept, herunder 
madhusets profil, sortiment, 
åbningstider, m.v. 

2) Organisation, herunder 
beskrivelse af roller og ansvar 
mellem parterne 

3) Fysisk indretning, herunder 
beskrivelse/indretning af 
optimal lokalebrug ved Esrum 
Kloster 

4) Tidsplan og en aktivitetsliste 
/to-do liste, der beskriver tiltag 
fra den nuværende situation til 
åbning 

5) Business case skitse der 
sandsynliggør det regionale 
madhus’s bæredygtighed 

6) Aktiviteter, herunder 
formidling af madfortællinger 
fra Nordsjælland, historisk og 
aktuelt.  

Målgruppe 

 

Projektets primære målgruppe er 
lokalbefolkningen og turister i 
Nordsjælland, der med regionalt 
madhus får et kombineret lokalt 
marked og en besøgsattraktion. 

De sekundære målgrupper er lokale 
producenter, som vil kunne skabe nye 
madfortællinger og få nye 
afsætningsmuligheder, samt 
oplevelsesattraktionen Esrum Kloster, 
der får føjet et element til stedets 
publikumstilbud 

Medvirkende 

• Hvem medvirker ved 
udførelsen 

• Hvilke samarbejdspartnere 
og evt. relevante 
myndigheder er 
repræsenteret? 

Der rekrutteres en konsulent med 
erfaring og ekspertise omkring 
ideudvikling og implementering i 
forhold til regionale madhuse 

Projektet gennemføres i dialog med 
Smag på Nordsjælland og andre lokale 
producent- og madudviklingsfora for 
at afklare, hvordan samarbejdet i 
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praksis kan gennemføres. 

Esrum Klosters publikumschef Helle 
Simonsen (erfaring som 
seniorrådgiver for Meyers Madhus) vil 
være faglig kontaktperson. 

Tids- og handleplan Projektet ønskes igangsat snarest og 
med forventet afslutning fire måneder 
efter projektstart. 

Projektet er ikke faseopdelt. 
Sted og fysisk placering Projektet gennemføres ved Esrum 

Kloster & Møllegård 

Budget 

Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og 
oplysning om andre 
tilskudsgivere 

Der søges om 80.000 kr. til 
medfinansiering af konsulentbistand 
til at udarbejde køreplanen.  

Egenfinansiering relateret specifikt til 
projektet Køreplan for etablering af 
regionalt madhus i Esrum består af 
arbejdstimer givet af pub.chef Helle 
Simonsen og dir. Arne Kvist Rønnest, i 
alt 150 timer a 300 kr., svarende til 
45.000 kr. 

Drift 

Angiv hvordan en evt. 
efterfølgende drift vil blive 
finansieret samt en 
driftansvarlig person 

Efterfølgende drift finansieres som 
følger: 

Oprettelse af Esrum Madhus er en 
prioritering som følger af Esrum 
Klosters Strategi 2014-2018. 

Den efterfølgende implementering af 
køreplanen, dvs. igangsættelsen af 
Esrum Madhus, bliver finansieret via 
Esrum Klosters almindelige budget. 

Den driftsansvarlige person er 
pub.chef Helle Simonsen 

Dato 

6. november 2016
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Tilskudsansvarlig 

Arne Kvist Rønnest 
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Projektets titel “Naturoplevelser uden lige” 

Ansøger 

fx person, forening 

Foreningen Kulturhavn 
Gillelejes Venner 

Kontaktperson  Formand Bodil Birke 

Adresse Abildvang 5 

3250 Gilleleje 

Telefon 21728512 

Email bodil@birke.dk 

CVR nr 

• CVR nr. kan ansøges via
www.webreg.dk

CVR nr. 38111329 

Momsregistrering 

• Er foreningen
momsregistreret, delvist

     momsregistreret eller ikke 

     momsregistreret? 

ikke momsregistreret 

Formål med projektet 

• Hvad er ideen med
initiativet?

”Naturoplevelser uden lige”  

Er et sommer program i Kulturhavn 
Gilleleje 2017 for alle interesserede også 
turister i alle aldre.  

En kombination af folkeoplysning - 

2 
13



•  

•  

• Hvordan understøtter det 
kommunens strategier? 

 

natuturevents – naturenskulturhistorie.  . 
og debat og samtale under turen i naturen.   
Viden skønne naturoplevelser og positivt 
samvær til et alsidigt publikum af turister 
borgere og sommerhusgæster. Der sættes 
fokus på naturværdier og naturoplevelser i 
Gribskov Kommune.  

Det Vil efterfølgende tiltrække gæster og 
opmærksomhed til Gribskov kommune. Det 
vil øge turismen både den der kommer 
udefra og den interne turisme.      

Projektets indhold 

• Hvad skal foregå? 

• hvordan skal det foregå? 

 

Se vedhæftet program 

Sommeren 2017 juni til september 

Målgruppe 

 

Turister, borgere, sommerhusgæster 
alle aldersgrupper 

Medvirkende 

• Hvem medvirker ved 
udførelsen 

• Hvilke samarbejdspartnere 
og evt. relevante 
myndigheder er 
repræsenteret? 

 

Debatforum Kulturhavn Gilleleje. 

4 oplægsholdere 

Formand Linda Bruhn Jørgensen, 
Danmarks Naturfredningsforening. 
tilsagn 

Turistdirektør Annette Sørensen tilsagn 

Følgende bliver inviteret, der er ikke 
tilsagn endnu. Programmet vil have 
samme indhold selv om 
oplægsholderne evt. bliver andre 
fagpersoner 

Biolog og forfatter Flemming Rune 

Skolenaturvejledere Michael Sonnick 

Skovdistrikt Gribskov skovløbere 

Tids- og handleplan 

• Skitsering af tidshorisont. 
Er projektet faseopdelt og i 
så fald, hvilken del 

Programmet starter 18. juni og slutter 
17. september 2017. der søges kun til 
dette program. 4 søndage en fase. 
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ansøges der til? 

Sted og fysisk placering 

Angives med adresse og 
ejerforhold samt godkendelse fra 
evt. ejer om anvendelse af 
arealet 

Kulturhuset kulturhavn Gilleleje. 

Peter Fjelstrupvej 3250 Gilleleje 

Forskellige lokale naturseværdigheder i 
Gribskov Kommune 

Fonden Kulturhavn Gilleleje har 
godkendt projektet, ved formand kim 
Bach.      

Administrator er foreningen 
Kulturhavns Gillelejes Venner 

Formand Bodil Birke 

Budget 

Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og 
oplysning om andre 
tilskudsgivere 

Der søges om 36.000 kr. 

Der er ikke egenbetaling for 
deltagelse.  

Der er ikke søgt andre midler hos 
andre tilskudsgivere. 

Drift 

Angiv hvordan en evt. 
efterfølgende drift vil blive 
finansieret samt en driftansvarlig 
person 

Projektet evalueres rapport okt. 2017. 
Der føres regnskab, som revideres ved 
aut. revisor. 

Sommeren 2018 vil vi evt. søge 
friluftsrådet om mider og opkræve 
egenbetaling af deltagerne. 

Driftansvarlig Bodil Birke 

Dato 7. nov. 2017

Tilskudsansvarlig 

Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler 

Bodil Birke 

4 
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Projektets titel 

 
Græsted 

Veterantræf 
Opreklamering af træffet 

Ansøger 
fx person, forening 

Græsted 
Veterantræfforening 

Kontaktperson Bestyrelsesformand 
Henrik Ewald 

Adresse 

 

Foreningen:  
Holtvej 40, 3230 Græsted 

Formanden: 
Vinkelvej 11 C, 3250 Gilleleje 

Telefon +45 606 505 48 

Email roedskaeg@hotmail.com 

CVR nr 

• CVR nr. kan ansøges via 
www.webreg.dk 

CVR 35360824 

Momsregistrering 

• Er foreningen  
momsregistreret, delvist 

     momsregistreret eller ikke 

     momsregistreret? 

Ikke momsregistreret 

Formål med projektet 

 

• Hvad er ideen med initiativet? 

• Hvordan understøtter det 
kommunens strategier? 

 

GRÆSTED VETERANTRÆF har nu 
eksisteret i 20 år, og kan derfor ikke 
siges at være noget nyt initiativ. 
Træffet er den suverænt største 
kulturbegivenhed i Gribskov 
kommune, og tiltrækker hvert år op 
mod 25.000 mennesker, både 
hjælpere, udstillere og gæster. Både 
folk fra kommunen, hele 
hovedstadsregionen og resten af 
Danmark, men også mange 
udenlandske gæster.  
 
Alligevel kan man sige, vi nu er tilbage 
til "år nul"! 
 
I foråret besluttede bestyrelsen med 
Dorthe Lindkilde i spidsen og 
daværende Træfkoordinator Søren 
Lindkilde, at træffet fra 2017 skulle 
ligge på Grønnessegård i Halsnæs. Det 
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gav anledning til en ekstraordinær 
generalforsamling i juni måned. 
Her underkendte foreningens 
medlemmer bestyrelsens beslutning, 
og valgte i stedet at Græsted 
Veterantræf (selvfølgelig) skal blive i 
Græsted! Og bestyrelsen fik et 
mistillidsvotum, og blev afsat. De 
forsætter dog deres planer om et nyt 
træf i Halsnæs. Da det også kommer 
til at ligge i Pinsen, er Græsted 
Veterantræf for første gang ude i en 
seriøs konkurrencesituation.  

Træf 2016 var jubilæumstræf, og alle 
sejl var sat til for at fejre det med 
manér. 
Desværre var vejret det værste i 
træffets 20 år, og det satte sine spor i 
antallet af betalende publikummer. 
Det lille overskud, træffet gav, har den 
afgåede bestyrelse formøblet i tiden 
mellem træffet og 
generalforsamlingen. 

Vi vil derfor gerne søge penge til 
at opreklamere Græsted 
Veterantræf allerede nu, så alle er 
klar over, vi stadig findes. Vores 
konkurrenter er dygtige til PR, så 
det vil kræve en ekstra indsat 
forsat at tiltrække publikum til 
træffet. Pengene tænkes bl.a. 
brugt til plakater, bannere samt 
reklamer i diverse fag- og 
ugeblade/aviser. Desuden 
overvejer vi tv-reklamer i S-toget, 
men dette skal muligvis vente til 
foråret. 

Græsted Veterantræf er med til at 
understøtte kommunens strategier, 
både ved at styrke det lokale 
(forenings)liv i Græsted, og dermed 
hjælpe med at gøre byen til et endnu 
mere attraktivt sted at bosætte sig. 
Og samtidigt hjælpe med at synliggøre 
hele Gribskov kommune og sætte den 
på landkortet, for dermed at tiltrække 
endnu flere nye borgere til området.  

De lokale medvirkende foreninger får 
et godt økonomisk tilskud ved at være 
med, og træffet er dermed også med 
til at styrke foreningslivet.  
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Projektets indhold 

• Hvad skal foregå?

• hvordan skal det foregå?

Græsted Veterantræf finder 
sted hvert år i de tre dage i 
Pinsen. Her mødes udstillere 
med virksom mekanik (+35 år 
gammelt). Biler, lastbiler, 
traktorer, motorer, damp, 
knallerter mm. Desuden 
kræmmermarked, tivoli, 
børnedyrskue, musik og show. 

Målgruppe Alle! Men måske især ejere af 
mekanik (udstillere) og 
almindelige familier (publikum) 
fra nær og fjern. 

Medvirkende 

• Hvem medvirker ved
udførelsen

• Hvilke samarbejdspartnere og
evt. relevante myndigheder
er repræsenteret?

Græsted Veterantræfforening 
+ ca. 300 direkte frivillige. 

Desuden: 
Nordsjællands Veterantog 
Græsted Eventforening  
Fredbogårdfonden  
Græsted IF 
Håndboldklubben Sirius 
Græsted Badminton  
Græsted Frikirke/Mosteriet 
KFUM Spejderne Græsted 
Helsinge Fodboldklub 
HUC 

Tids- og handleplan 
• Skitsering af tidshorisont. Er

projektet faseopdelt og i så
fald, hvilken del ansøges der
til?

Det førstkommende træf er i 
dagene 3.-5. juni 2017. 
Den kommende tid handler 
frem for alt om reklame for 
træffet, både lokalt, regionalt 
og (inter)nationalt. I foråret og 
op til træffet kommer endnu en 
fase med reklame. Det er 
primært den første fase, der 
ansøges til. 

Sted og fysisk placering 
Angives med adresse og 
ejerforhold samt godkendelse fra 
evt. ejer om anvendelse af 
arealet 

Græsted Eventplads 
Holtvej, 3230 Græsted 

Budget 
Vi søger om 100.000 kr. 
Økonomien i Græsted 
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Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og 
oplysning om andre 
tilskudsgivere 

Veterantræfforening efter 
træffet i 2016 og den 
efterfølgende udskiftning af 
bestyrelsen betyder lige nu, at 
der skal gøres en ekstraordinær 
indsats med at få træffet op at 
stå. Samtidig skal der søges 
hjælp hos diverse sponsorer. Vi 
har også en forhåbning om en 
kulturkontrakt med kommunen. 
I alt har vi budgetteret med 
over 150.000 kr. til 
markedsføring. 

Drift 
Angiv hvordan en evt. 
efterfølgende drift vil blive 
finansieret samt en driftansvarlig 
person 

Træffet plejer under normale 
omstændigheder at tjene penge 
nok til at være nærmest 
selvfinansierende. Både til at 
opbygge startkapital til næste 
års træf, og samtidig kanalisere 
overskud til både de 
medvirkende foreninger og 
Fredbogårdfonden. 

Ansvarlig for driften er Græsted 
Veterantræfforenings bestyrelse 
ved formand Henrik Ewald 

Dato 3.-5. juni 2017. 

Tilskudsansvarlig 
Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler 

Ansvarlig er Græsted 
Veterantræfforenings bestyrelse 
ved formand Henrik Ewald 
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Projektets titel Færdiggørelse af restaureringen ved 
Ramløse gadekær

Ansøger 

fx person, forening 

Ramløse Borgerforening 

Kontaktperson Anders Bastrup 

Adresse Søkrogvej 15, Ramløse 

3200 Helsinge

Telefon 25288701 

Email info@ramloseborgerforening.dk; 
anders.bastrup@hotmail.com; 

villy_nielsen@ddf.dk 

CVR nr 

• CVR nr. kan ansøges via
www.webreg.dk

30450876 

Momsregistrering 

• Er foreningen
momsregistreret, delvist

     momsregistreret eller ikke 

     momsregistreret? 

Ikke momsregistreret 

Formål med projektet 

• Hvad er ideen med
initiativet?

• Hvordan understøtter det
kommunens strategier?

Formålet er at gøre Gadekæret mere 
attraktivt for byens borgere, 

besøgende, skolen, børnehaver, 
spejdere, dagplejemødre. Ligeledes er 

området en del af pilgrimsruten og 
Kløversti-ruten. 

Ramløse Borgerforening fik i 2014 
tildelt midler fra Landsbypuljen til 

oprensning af gadekæret hvor vi bla. 
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har ført gadekæret tilbage til dets 
oprindelse, blandt andet ved at 

genetablere skråninger rundt om dele 
af gadekæret og fjerne de høje beton 

kanter som i sin tid er blevet etableret. 
”Kronen på værket' skal være en 
såkaldt ’madpakkehytte’ som kan 

benyttes af besøgende i forbindelse 
med Pilgrimsruten og Kløversti-ruten. 

Ligeledes er formålet at Skolen i 
Ramløse samt Nordsjællands 

Naturskole, der har til huse i RAM-
huset kan bruge området som led i 

undervisning i naturfag. 

Madpakkehuset vil være ideelt til at 
arbejde med de smådyr, som børnene 

kan fange i gadekæret fra den nye 
træbrygge. Det årlige 'Krible-krable' 

arrangement, som DN og Ramløse 
Lokalråd gennemfører som led i 

Gribskov Kommunes Grønne Uge 
ønsker også at kunne anvende hytten. 

Som en del af 'Pilgrimsruten 
Tisvildevejen' understøtter den en 

bæredygtig turisme i lokalsamfundet. 
Pilgrimmene skal kunne gøre ophold 
og hvile, spise madpakker, samt nyde 

vort smukke gadekær. 

Alt i alt mener vi, at projektet med 
ovenstående understøtter attraktive 

lokalsamfund. Det kan medvirke til at 
fremme det lokale engagement og 

sammenhængskraften i 
lokalsamfundet, herunder styrke 

samarbejdet mellem skole, FO, 
børnehus og de lokale foreninger. etc. 
samt bidrage til at realisere tankerne 

bag Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland. 

Med andre ord: Et lidt bedre sted at 
være, så vi kan udvikle vor 

kommune ved at tiltrække nye 
borgere, turister og virksomheder. 
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Projektets indhold 

• Hvad skal foregå? 

• hvordan skal det foregå? 

 

Gribskov Kommune har givet 
byggetilladelse til at bygge 

'madpakkehuset' ved området ved 
gadekæret.  

Desuden skal der produceres videoer 
om kærets flora, fauna og historie samt 

renovering, som via en INFO-stander 
med oversigtsinfo og med QR-koder 

skal være tilgængelig fra smartphones. 

Målgruppe 

 

Byens borgere, besøgende, skolen, 
børnehaver, spejdere og 

dagplejemødre. Ligeledes er gadekæret 
en del af pilgrimsruten, som vandrer ad 

Tisvildevejen samt del af et 
oplevelsespunkt på Ramløses nye 

kløversti-ruter  
Medvirkende 

• Hvem medvirker ved 
udførelsen 

• Hvilke 
samarbejdspartnere og 
evt. relevante 
myndigheder er 
repræsenteret? 

 

Arbejdet udføres af Ramløse 
Borgerforening med støtte fra lokale 

kræfter i forbindelse med opførelse af 
madpakkehuset. 

Tids- og handleplan 

• Skitsering af tidshorisont. 
Er projektet faseopdelt og 
i så fald, hvilken del 
ansøges der til? 

Plan for opførelse af madpakkehuset er 
februar / marts 2017   

Sted og fysisk placering 

Angives med adresse og 
ejerforhold samt godkendelse 
fra evt. ejer om anvendelse af 
arealet 

Ramløse Gadekær 

Søkrogvej, Ramløse 

3200 Helsinge  

 

 

Budget 

Angiv ansøgte beløb samt evt. 

Ramløse Borgerforening ansøger kr. 
15.000,- til færdiggørelse af projektet.  

Ramløse Borgerforening har fået 
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beløb på egenbetaling og 
oplysning om andre 
tilskudsgivere 

bevilget kr. 35. 000,- fra Friluftsrådet 
til etableringen af 'Madpakkehuset' 
samt videoer og INFO-stander. Samlet 
budget for gennemføres er kr. 70.000,-.   
Der er kr. 20.000,- tilbage af 
Kommunes Landsbypulje bevilling på 
kr. 300.000,- og dermed mangler 
Ramløse Borgerforening altså kr. 
15.000,- i at kunne færdiggøre 
Gadekærsprojektet, hvorfor der 
hermed ansøges om dette beløb.

Drift 

Angiv hvordan en evt. 
efterfølgende drift vil blive 
finansieret samt en 
driftansvarlig person 

Drift og vedligeholdelse varetages af 
Ramløse Borgerforening.

Dato 

03/11/2016 

Tilskudsansvarlig 

Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler 

Anders Bastrup 

Søkrogvej 15, Ramløse 

3200 Helsinge
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Ansøgningsskema 
Puljen for erhverv og turisme 

Gribskov Kommune 
Ansøgningsfrist mandag den 7. November 2016 kl. 23.59 

Ansøgningen sendes til erhvervscenter@gribskov.dk 
(Ansøgning + bilag modtages ikke via Dropbox og lign.)
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Projektets titel Naturlegeplads Tisvilde 

Ansøger 
fx person, forening 

Naturlegeplads Tisvilde Forening 

Kontaktperson Signe Øland Kondo 

Adresse Aspevej 12, 3220 Tisvilde 

Telefon 31173363 

Email Signe_oland@hotmail.com 

CVR nr 
• CVR nr. kan ansøges via

www.webreg.dk 

36267402 

Momsregistrering 
• Er foreningen

momsregistreret, delvist 
     momsregistreret eller ikke 
     momsregistreret? 

Ikke momsregistreret 
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Formål med projektet 

• Hvad er ideen med
initiativet?

• Hvordan understøtter det
kommunens strategier?

Tisvilde er en by med en speciel ånd, 

hvor fællesskab og kærlighed til byen, 

skaber en unik stemning. Tisvildes 

borgere elsker deres by, og den 

diversitet der opstår, når man som et 

lille lokalsamfund på 1500 indbyggere, 

deler de skønne omgivelser med 50.000 

feriegæster der kommer til Tisvilde om 

sommeren.

Tisvilde har meget at tilbyde, for såvel 

fastlæggere og besøgende. Men 

Tisvilde mangler et sted hvor børn og 

voksne kan mødes i gamle og nye 

fællesskaber. Hvor familien kan 

fordybe sig sammen, og hvor børnene 

kan opleve og sanse naturen på en 

forfriskende, legende og lærende måde.

Vores vision for naturlegepladsen er at 

skabe et rum hvor eksisterende 

fællesskaber kan mødes og hvor nye 

sociale relationer kan opstå. 

Naturlegepladsen er til glæde for 

Tisvildes børn; såvel som resten af 

Gribskov og Halsnæs' børn, samt de 

mange udflytterbørnehaver som 

benytter skoven. Ligesom at de mange 

turister i Gribskov og Tisvilde vil få 

glæde af naturlegepladsen.  

Vi ved at skolerne i langt højere grad 

benytter sig af nye læringsstile, som 

flytter børnene ud af klasserne, her 

kunne naturlegepladsen være et oplagt 
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sted at forsætte undervisningen. 

Tisvilde har med sin kulturhistorie 

mange aspekter, som kan fodre 

nysgerrige sjæle med ny viden, og åbne 

op for refleksion af allerede 

eksisterende viden. 

Vi har lavet en estimering på hvor 

mange besøgende der vil få glæde af 

legepladsen, og forventer mellem 

24.000 – 30.000 besøgende, som ikke 

er gengangere. Dette er estimeret ud fra 

hvor mange besøgende der er på 

Havtyren i Liseleje.  
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Projektets indhold 
• Hvad skal foregå?
• hvordan skal det foregå?

Legepladsen placeres lidt inde i skoven, 
så den ikke kan ses fra 
parkeringspladsen. Man skal have 
kendskab til legepladsen for at kunne se 
den, og der vil blive henvist til den ved 
skiltning på toiletbygningen på 
stranden. Placeringen er valgt, fordi 
området er et meget populært 
udflugtsmål, og der færdes mange 
skovgæster. 
Legepladsen elementer udføres i træ og 
udformes på en måde, så de ikke 
skæmmer i skoven, og som nævnt 
heller ikke kan ses ude fra. Legepladsen 
placeres inden for et område på ca. 
5000 kvm, og består af op til 10 
redskaber på op til 50 kvm incl. 
faldunderlag. Det vil være nødvendigt 
at rydde træer for at få plads til 
redskaberne, men redskaberne	  placeres 
med afstand til hinanden og indpasses i 
skoven, så legepladsen ikke får karakter 
af en stor plads. Formålet med 
legepladsen er, at gøre det attraktivt for 
borgerne, ikke mindst børn og unge, at 
komme ud i skoven og udnytte denne 
rekreativt til leg, aktivitet og fordybelse 
i samspil med naturen. 

Målgruppe Børn i Gribskov kommune, især børn i 
Tisvilde, men i allerhøjeste grad også 

de mange turister og sommerhusgæster 
som tilbringer tid i Tisvilde.

Medvirkende 
• Hvem medvirker ved

udførelsen
• Hvilke

samarbejdspartnere og
evt. relevante
myndigheder er
repræsenteret?

Casper Mortensen står for entreprisen, 
han har designet en unik legeplads, som 
er tilpasset skovens terræn. 
Naturstyrelsen bidrager ved at skove de 
træer som er nødvendige at skove. 
Ydermere står naturstyrelsen for driften 
af legepladsen i samråd med foreningen 
som bistår med legepladstilsyn under 
naturstyrelsen. 

Tids- og handleplan 
• Skitsering af tidshorisont.

Er projektet faseopdelt og
i så fald, hvilken del
ansøges der til?

Det forventes at legepladsen 
påbegyndes i starten af det nye år. 
Projektet er faseopdelt, men der 
ansøges om midler til det fulde projekt. 
Således søges der ikke til en specifik 
fase.
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Sted og fysisk placering 
Angives med adresse og 
ejerforhold samt godkendelse 
fra evt. ejer om anvendelse af 
arealet 

Naturlegeplads Tisvilde forening har 
fået tilladelse til at etablere en 
naturlegeplads i Tisvilde Hegn på matr. 
nr. 1a Tibirke Flyvesand, Tibirke i 
Gribskov kommune i skoven bag ved 
parkeringspladsen ved stranden vest for 
Tisvilde. Ansøgningen er suppleret med 
oplysninger fra Naturstyrelsen, som 
ejer legepladsen.

Budget 
Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og 
oplysning om andre 
tilskudsgivere 

Entreprisen koster 1.423.988,- inkl 

moms.  

Vi er indstillet til at modtage midler fra 

LAG på 548.255,-   

Gribskov kommunes investeringspulje 

bevilgede  425.000,- d. 23-06-15  

privat donor 30.000,-.  

Vi er bevilliget 25.000,- fra Tisvilde 

lokalråd.  

Vi har ansøgt Friluftsrådet, men de yder 

ikke støtte til legepladser.  

Vi har ansøgt Nordea fonden om 

100.000,- og afventer deres afgørelse.  

Vi havde i sinde at søge lokale anlæg, 

men de støtter ikke legepladser. 

Vi har fået doneret ca 35.000,- fra 

private og erhvervsforretninger, dette 

fremgår af vores kontoudtog, som kan 

eftersendes.  

Vi har b.la. indgået en samarbejdsaftale 

med forretningerne i Tisvilde, som vil 

bistå i at indsamle donationer til 

legepladsen, således er vores projekt 

også blevet et lokalt anliggende, som vi 

i fællesskab samarbejder for at 

realisere. Vi er blevet kontaktet af to 
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lokale restauratører, der ønsker at 

arrangere et event hvor overskuddet går 

til naturlegepladsen, vi afventer et 

møde hvor dette arrangeres. 

Vi vil gerne ansøge om 100.000,-  

Drift 
Angiv hvordan en evt. 
efterfølgende drift vil blive 
finansieret samt en 
driftansvarlig person 

Vi har et tæt samarbejde med 

naturstyrelsen, som varetager den 

økonomiske drift af legepladsen. Der er 

udarbejdet en samarbejdsaftale mellem 

foreningen og Naturstyrelsen, som 

specificerer hvordan de påtager sig 

ansvaret for legepladsen, og hvor 

foreningen hjælper med en ugentligt 

legeplads gennemgang, et månedligt 

tilsyn sammen med en 

legepladsinspektør, samt et årligt tjek 

hvor vi står bi for små reparationer og 

vedligeholdelse. 

Aftalen med naturstyrelsen er indgået i 
samarbejde med Tim Falck Weber fra 

naturstyrelsen, hvoraf han er 
driftansvarlig, i samarbejde med 

foreningen.

Dato 
D. 01 november 2016 

Tilskudsansvarlig 
Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde 
betingelserne for eventuelle 
puljemidler 

Signe Øland Kondo 
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Ansøgningsskema 
Puljen for erhverv og turisme 

Gribskov Kommune 
Ansøgningsfrist mandag den 7. November 2016 kl. 23.59 

Ansøgningen sendes til erhvervscenter@gribskov.dk 
(Ansøgning + bilag modtages ikke via Dropbox og lign.)
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Projektets titel UDVIKLING AF MARITIM KLYNGE 

Ansøger 
fx person, forening 

Gribskov Erhvervscenter A/S  

Kontaktperson Mette Ehlers Mikkelsen 

Adresse Frederiksborgvej 14, 3200 Helsinge 

Telefon 61713720 

Email info@gribskoverhvervscenter.dk 

CVR nr 
• CVR nr. kan

ansøges via 
www.webreg.dk 

36466669 

Momsregistrering 
• Er foreningen

momsregistreret, 
delvist 

     momsregistreret eller 
ikke 
     momsregistreret? 

Momsregistreret 
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Formål med projektet 

• Hvad er ideen med
initiativet?

• Hvordan
understøtter det
kommunens
strategier?

Formål: Fastholde, styrke og udvikle 
vores havn og maritime erhverv omkring 
Gilleleje og samlet i Nordsjælland via at 
fastholde og  udvikle Nordsjællands 
Maritime Klynge. Mere specifikt sikre at 
virksomhederne får et reelt 
erhvervsnetværk til at lave forretninger 
sammen og sikre vækst og 
beskæftigelse. 

Baggrund //	Nordsjællands Maritime
Klynge blev etableret 2014/15. Hele 80 
virksomheder har bakket op omkring 
etableringen, heraf 20-25 i Gribskov.  

Der er produceret kataloger på engelsk og 
dansk med medlemsvirksomhederne mhp. 
at fremme deres markedsføring og salg. 
Europæisk Maritimt Udviklingscenter drev 
udviklingen af klyngen, opbygning af 
hjemmeside, fundraising og produktion af 
katalogerne i 2015.

Der er søgt midler til at udvikle klyngen fra 
EU og region Hovedstaden. Sidstnævnte 
gav midler til projektet Maritim Turisme. Da 
der derfor ikke er kommet midler ind til at 
udvikle klyngen, så har denne dynamik 
manglet i 2016. Styregruppen består af 
embedsmænd fra de tre kommuner, 
Halsnæs, Helsingør og Gribskov, havnene i 
Hundested, Gilleleje og Helsingør, samt 
Gribskov Erhvervscenter A/S. Man har 
herfra i 2016 sikret midlerne til maritim 
klynge, hvor det er havnelauget og 
ErhvervGribskov som blev 
samarbejdspartnere i Gribskov, ligesom 
man har gennemført en række workshops 
for at afklare virksomhedernes ønsker til 
retning for udviklingen af klyngen. 
Konklusionen er, at 
medlemsvirksomhederne ønsker, at 
klyngen udvikles og styrkes med B2B 
netværk, fælles servicehavn og sikring af 
kvalificeret arbejdskraft.  
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Projektets indhold 
• Hvad skal foregå?
• hvordan skal det

foregå?

Beskrivelse // Gribskov Erhvervscenter
A/S deltager aktivt i styregruppen og 
trækker udvik-lingen af erhvervsnetværk / 
B2B-netværk i 2017. 

Efter aftale med styregruppen og centrale 
medlemsvirksomheder etableres B2B-
netværk. 
Der afholdes 6-9 netværksmøder af 2 timer 
på skift i havnene med temaer, så 
deltagerne får nyttig, konkret viden med 
hjem, ligesom netværk faciliteres.  

Gribskov Erhvervscenter A/S opbygger 
netværket, motiverer til det og sikrer 
deltagelse med de kompetencer, som 
allerede er vist ifm. opbygningen af 
branchenetværk.  

• Netværket	skal	defineret	og
markedsføres.	

• Der	skal	ringes	rundt	og	sikres
deltagelse.	Især	i	begyndelsen.	

• Indlægsholdere	hentes	ind.
• Der	sikrer	enkelte	konkrete	1:1	møder

mellem	udvalgte	virksomheder,	hvor	vi
ved,	de	er	åbne	for	samarbejde,	og	hvor
der	er	en	reel	forretningsmæssig
gevinst	ved	samarbejde	for	at	sikre
konkrete	samarbejder	og	dermed
succeshistorier	fra	starten.

• Står	for	det	praktiske	omkring
afholdelsen	–	invitation,	kaffe	/	brød,
sted,	invitation,	telefonisk	opfølgning,
tilmeldinger,	opfølgning	på	muligheder
og	nye	virksomheder,	deltagerne	peger
på.

Målgruppe De maritime virksomheder der allerede har 
meldt sig som en del af Nordsjællands 
maritime klynge, dvs. Ca 80. Samt andre 
der bliver interesserede, når dette initiativ 
går igang, så der sker noget konkret. 
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Medvirkende 
• Hvem medvirker

ved udførelsen
• Hvilke

samarbejdspartnere
og evt. relevante
myndigheder er
repræsenteret?

Gribskov Erhvervscenter A/S, en nær 
samarbejdspartner til os med lang maritim 
erfaring, der allerede kender klyngen og 
dens virksomheder indgående, 
styregruppen og medlemmerne. 

Tids- og handleplan 
• Skitsering af

tidshorisont. Er
projektet faseopdelt
og i så fald, hvilken
del ansøges der til?

Gribskov Erhvervscenter A/S har tilbudt 
klyngens styregruppe af gå i gang allerede 
ved udgangen af  2016 for ikke at miste 
endnu mere tid og dermed troværdighed 
omkring klyngen ift. virksomhederne. 

Sted og fysisk 
placering 
Angives med adresse og 
ejerforhold samt 
godkendelse fra evt. ejer 
om anvendelse af arealet 

Nordsjællands Maritime Klynge er 
beliggende i Gribskov, Halsnæs og 
Helsingør (formandskab for styregruppen i 
2017, dette går på tur).  
Gribskov Erhvervscenter A/S ift. 
erhvervsnetværket. 

Budget 
Angiv ansøgte beløb samt 
evt. beløb på 
egenbetaling og 
oplysning om andre 
tilskudsgivere 

Arbejdstid. GEC eller samarbejdspartner 
60.000 kr 

Oplægsholdere og annoncering 15.000 

I alt 75.000 kr. 

Drift 
Angiv hvordan en evt. 
efterfølgende drift vil 
blive finansieret samt en 
driftansvarlig person 

Vi ser frem mod 3 mulige veje for 
finansiering fremadrettet. Hver for sig eller i 
kombination. Kommunal finansiering I de 
tre kommuner. Virksomhederne og 
havnene finansierer selv deltagelse I B2B 
netværk. Fonde søges. Der er her allerede 
nu tæt samarbejde med særligt FLAG og 
maritime turisme omkring at sikre synergi 
mellem initiativerne til udvikling af Gilleleje 
Havn (Hundested og Helsingør havne) og 
vores maritime industry.  

Dato 7. November 2016
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Tilskudsansvarlig 
Den tilskudsansvarlige 
forpligter sig til at 
overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler 

Gribskov Erhvervscenter A/S, att. Mette 
Ehlers Mikkelsen 

39



Ansøgningsskema 
Puljen for erhverv og turisme 

Gribskov Kommune 
Ansøgningsfrist mandag den 7. November 2016 kl. 23.59 

Ansøgningen sendes til erhvervscenter@gribskov.dk 
(Ansøgning + bilag modtages ikke via Dropbox og lign.)
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Projektets titel Erhvervscup – Creative Business Cup 

Ansøger 
fx person, forening 

Gribskov Erhvervscenter A/S  

Kontaktperson Mette Ehlers Mikkelsen 

Adresse Frederiksborgvej 14, 3200 Helsinge 

Telefon 61713720 

Email info@gribskoverhvervscenter.dk 

CVR nr 
• CVR nr. kan

ansøges via 
www.webreg.dk 

36466669 

Momsregistrering 
• Er foreningen

momsregistreret, 
delvist 

     momsregistreret eller 
ikke 
     momsregistreret? 

Momsregistreret 
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Formål med projektet 

• Hvad er ideen med
initiativet?

• Hvordan
understøtter det
kommunens
strategier?

Formål: Sikre at Gribskov er i 
superligaen for iværksættere i Danmark.  
Sikre udvikling af iværksætternes 
mulighed for at få investeringer.  
Sikre at Gribskov brandes / kendes som 
en erhvervsvenlig kommune med et 
aktivt, innovativt og kreativt 
iværksættermiljø. 

Baggrund //	I 2016 får Gribskov og
Kolding omtale som de bedste steder i 
Danmark at være iværksætter. Det sker 
fordi begge steder har store regionale 
grupper af iværksættere på besøg til 
seminar forud for den internationale finale i 
konkurrencen CBC.  

Creative Business Cup er en konkurrence, 
hvor kreative iværksættere får mulighed for 
at blive trænet i at præsentere deres 
forretnings-idé for investorer. Og samtidig 
mulighed for netop at præsentere for 
investorer. Det at vinde konkurrencen i de 
enkelte lande, hhv. deltage i den 
internationale finale, betyder meget for 
muligheden for at sikre investeringer. 

Kommunens strategier: Fra tænketankens 
anbefalinger til Gribskov kommunes 
erhvervsstrategi og udviklingsstrategi og 
turismestrategi er der en rød tråd omkring 
erhvervsudvikling, iværksættere og brand 
omkring at gøre det lidt bedre, være lidt 
mere erhvervsvenlig og lidt mere attraktivt 
for både iværksættere og turister. Det bliver 
man her, fordi de kreative iværksættere 
skaber produkter for både erhvervsliv, 
fastboende og besøgende. 
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Projektets indhold 
• Hvad skal foregå?
• hvordan skal det

foregå?

Beskrivelse // Gennemførelse af 2 dages
workshop med træning af elevatortaler, 
investorpræsentationer, innovation mm for 
lokale kreative iværksættere og innovative 
virksomheder, samt de asiatiske vindere af 
CBC. I 2016 deltager 15 lokale 
iværksættere, der alle få trænet deres 
præsentation for investorer og kunder. De 
deltager sammen med vinderne af de 11 
lande i Asiens og Australiens vindere. I alt 
25-30 asiatiske deltagere er med i Gribskov 
de to dage. 

Deltagelse fra lokale politikere. 

VIP-middag for alle deltagende 
virksomheder, lokale politikere og 
erhvervsledere, asiatiske ambassadører i 
Danmark, danske erhvervsfolk der er 
konsuler for asiatiske lande, minister, evt 
kongelig. 

Målgruppe Iværksættere I Gribskov. 
Særligt creative iværksættere og 
iværksættere med behov for investeringer 
eller salg, der her får trænet deres salgs 
/investerpræsentation, samt iværksættere 
og virksomheder med interesse i et 
internationalt netværk, så de kan 
eksportere / få inspiration /få 
underleverandører.  

Medvirkende 
• Hvem medvirker

ved udførelsen 
• Hvilke

samarbejdspartnere 
og evt. relevante 
myndigheder er 
repræsenteret? 

Gribskov Erhvervscenter A/S, Creative 
Business Cup og SCAN Group. Der kan 
trækkes andre samarbejdspartnere ind. 
Det forventes ikke, at dette kan 
gennemføres økonomisk med mindre 
SCAN Group ønsker at deltage igen I 2017, 
da de finansierer rejse for 25-30 asiatiske 
deltagere, overnatning, oplægsholdere/ 
trænere, VIP-middag, transport mm.  
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Tids- og handleplan 
• Skitsering af

tidshorisont. Er
projektet faseopdelt
og i så fald, hvilken
del ansøges der til?

Gribskov Erhvervscenter A/S gennemfører 
erhvervscuppen i november 2016 og 
ønsker at gennemføre den igen i 2017. Det 
ventes igen at blive i november.  

Sted og fysisk 
placering 
Angives med adresse og 
ejerforhold samt 
godkendelse fra evt. ejer 
om anvendelse af arealet 

Erhvervscuppens Asien – Gribskov 
bootcamp vil igen foregå I Gribskov. VI kan 
også vælge at samarbejde med en anden 
verdensdel.  
Kolding ventes igen I 2017 at være vært for 
tilsvarende arrangement.  

Den internationale finale ventes afholdt I 
KBH eller Kolding i 2017. 

Budget 
Angiv ansøgte beløb samt 
evt. beløb på 
egenbetaling og 
oplysning om andre 
tilskudsgivere 

(under	forudsætning	af	SCAN	Group	igen	i	
2017	påtager	sig	udgifter	til	transport,	kost	
og	logi	for	de	asiatiske	deltagere,	
oplægsholdere	ved	seminar	de	to	dage,	VIP-
middag	mm.,	samt	at	det	igen	kan	afholdes	
på	Gribskov	Iværksætterhotel	og	fabrik)	

Arbejdstid	25.000	kr.	

Drift 
Angiv hvordan en evt. 
efterfølgende drift vil 
blive finansieret samt en 
driftansvarlig person 

Dette projekt er attraktivt for kommuner at 
tiltrække. Det styrker såvel de lokale 
iværksættermiljøer som kommunens 
brand. Derfor er det unikt, at vi I 2016 har 
Gribskov og Kolding som de udvalgte.  

Andre arrangører af denne type regionale 
bootcamps forud for den internationale 
finale er bla. Wien.  

Det vil også fremadrettet kræve såvel 
rammerne på iværksætterhotellet, 
netværket til erhvervscuppen, international 
kompetencer og et stærkt samarbejde med 
en virksomhed som SCAN samt 
kommunen at tiltrække erhvervscuppen. 

Dato 7. November 2016
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Tilskudsansvarlig 
Den tilskudsansvarlige 
forpligter sig til at 
overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler 

Gribskov Erhvervscenter A/S, att. Mette 
Ehlers Mikkelsen 
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Ansøgningsskema 

Puljen for erhverv og turisme 

Gribskov Kommune 

Ansøgningsfrist mandag den 7. November 2016 kl. 23.59 

Ansøgningen sendes til erhvervscenter@gribskov.dk 

(Ansøgning + bilag modtages ikke via Dropbox og lign.)
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Projektets titel Heste-weekend 

2017 

Ansøger 

fx person, forening 

Helsinge Rideklub på vegne af 

de 9 rideklubber i Gribskov 

Kommune, som får kommunal 

støtte 

Kontaktperson Marianne Christensen 

Adresse Smidstrupvej 42, 3230 Græsted 

Telefon 50905033 

Email Marianne-c@sol.dk 

CVR nr 

 CVR nr. kan ansøges via

www.webreg.dk

33095228 (Helsinge Rideklub) 

Momsregistrering 

 Er foreningen

momsregistreret, delvist

     momsregistreret eller ikke 

     momsregistreret? 

Nej, ikke momsregistreret 
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Formål med projektet 

 Hvad er ideen med

initiativet?

 Hvordan understøtter det

kommunens strategier?

At cementere påstanden om at 

Gribskov kommune er en super 

kommune at besøge og/eller bo 

i, hvis man har heste og 

ridesport som erhverv og/eller 

hobby. Vi vil vise det så 

hestefolk udefra ved selvsyn 

kan se det samarbejde, der er, 

mellem klubberne i området, og 

berørte erhverv, hvilket er 

noget helt usædvanligt indenfor 

hesteverdenen, som ellers kan 

være meget præget af ”sig selv 

nok”. Projektet er i særdeles 

god tråd med kommunes 

politikker på de berørte 

områder: Erhverv og turisme, 

Kultur og Idræt, kommuneplan, 

ja selv handicap-politikken lever 

vi op til, da vi har særdeles 

gode forhold at tilbyde, endda 

et overnatningssted indrettet 

specielt til handicappede, og 

deres heste (Nordic Park)  

Projektets indhold 

 Hvad skal foregå?

 hvordan skal det foregå?

Der skal afholdes en weekend, 

hvor der er focus på hestene og 

livet med dem. Der inviteres 

hestefolk udefra, og fortælles 

om Gribskov kommune= 

Danmarks hestekommune nr. 1 

og heste-weekenden på steder, 

hvor der erfaringsvis er samlet 

masser af aktive hestefolk, 

inden selve weekenden 

afholdes. Dette vil give stor 

reklameværdi, da det bliver 

hestefolk, som selv bor her og 

er aktive i klubberne, som står 

på standene, i genkendelige t-

shirts med budskabet = 

troværdighed.  
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Målgruppe 1. folk udefra, som leder

efter et sted at bo med 

deres hesteinteresse 

2. folk udefra, som gerne vil

på ferie med deres heste

3. lokale hestemennesker,

som kan netværke 

4. lokale rideklubber, som

kan præsentere deres 

tilbud og mangfoldighed 

Medvirkende 

 Hvem medvirker ved

udførelsen

 Hvilke

samarbejdspartnere og

evt. relevante

myndigheder er

repræsenteret?

Projektet planlægges og styres 

af frivillige fra de 9 rideklubber, 

som får støtte af kommunen via 

folkeoplysningsloven, men så 

mange som muligt at de lokale 

interessenter søges involveret. 

Projektets kontaktperson, 

Marianne Christensen, har tæt 

kontakt til kommunens 

administration via Idrætsrådet 

og Hestegruppen. Gribskov 

Erhvervscenter vil være 

behjælpelige med det 

administrative, med 

udarbejdelse af 

markedsføringsmateriale og 

med deres viden om erhverv i 

Gribskov (kan facilitere 

opfølgning i mere organiserede 

netværk, f. eks. indenfor 

overnatning med heste) 

Ligesom en række andre 

interessenter forsøges 

tilknyttet: lokale 

ejendomsmæglere og 

Landboforening, visit 

Nordsjælland m. fl.   
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Tids- og handleplan 

 Skitsering af tidshorisont.

Er projektet faseopdelt

og i så fald, hvilken del

ansøges der til?

Markedsføring og udarbejdelse 

af præsentationsmateriale, 

samt planlægning af aktiviteter 

i perioden februar-juni 2017, 

selve weekenden afholdes 

sommer 2017 

Sted og fysisk placering 

Angives med adresse og 

ejerforhold samt godkendelse 

fra evt. ejer om anvendelse af 

arealet 

Mindst på de 6 rideklubber med 

faste anlæg i kommunen, 

muligvis flere adresser, 

afhængig af de planlagte 

aktiviteter. I forhold til 

planlægning, møder m.m. i 

markedsføringsfasen vil 

Gribskov Erhvervscenter kunne 

være en base.  

Budget 

Angiv ansøgte beløb samt evt. 

beløb på egenbetaling og 

oplysning om andre 

tilskudsgivere 

Samlet budget: 164.500 kr 

incl moms, fordelt således: 

Markedsføring: 61.500 kr 

Gennemførelse af 

hesteweekend: 78.000 kr 

Administrativ og strategisk 

sparring: 25.000 kr  

Markedsføring på steder, 

hvor der er mange 

hestemennesker, op til selve 

afholdelsen (de 4 steder kan 

til- og fravælges uafhængig 

af hinanden, Roskilde 

Dyrskue er det væsentligste 

sted efter gruppens mening): 

1. 8-12 marts

Hingstekåring i

Herning, 50.000

besøgende over 4

dage, pris for stand,

materiale kørsel og

overnatning: 32.000 kr

2. 22 april Dorthealyst

Plageskue 300

besøgende i 1 dag, pris
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for deltagelse 1.500 kr 

3. maj 4 dage

Internationalt

springstævne i

Bernstorffparken

10.000 besøgende over

4 dage pris for stand,

materiale og kørsel:

13.000 kr

4. 26-28 maj Roskilde

Dyrskue 90.000

besøgende over 3

dage, pris for stand,

materiale og kørsel:

15.000 kr

Afholdelse af selve 

weekenden (rammebeløbet til 

klubberne på 45.000 kr kan der 

skrues på, men de 3 øvrige 

poster skal opfattes som enten 

med eller ude af projektet).  

1. Tilskud til aktivitet i de 9

klubber: 5.000 kr/stk =

45.000 kr (f. eks indkøb

af mad hos lokal

producent som

Rabarbergården eller

Kødsnedkeren i en klub,

som ikke råder over

køkken i forbindelse med

overnatning, eller betaling

til udefra kommende

instruktør/materialer, hvis

man vil satse på

mentaltræning af heste)

De 45.000 kr skal fordeles

til de enkelte projekter af

planlægningsgruppen,

hvor hver rideklub har 1

plads. De 45.000 kr er et

rammebeløb, en klub vil

således kunne få et større

beløb og en anden vil
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måske få mindre, 

afhængig af det planlagte 

projekt. 

Formand/ansvarlig for 

planlægningsgruppen er 

Marianne Christensen  

2. udarbejdelse af oversigt

over muligheder for at

overnatte med hest i

Gribskov kommune:

12.000 kr (folder

+arbejdsløn)

3. Præsentation af

mulighederne for at købe

et sted med plads til

heste i kommunen

=udarbejdelse af oversigt

over typiske

hesteejendomme til salg i

kommunen, i samarbejde

med ejendomsmæglerne:

12.000 kr (folder +

arbejdsløn) + 5.000 kr

(busrundtur 2-3 timer), i

alt 17.000 kr

4. t-shirts til officials med

tryk, som også kan

bruges i forbindelse med

markedsføringen: 4.000

kr

Administrativ og strategisk 

sparring Gruppen vil gerne 

samarbejde med Erhvervscenter 

Gribskov omkring 

administration og udarbejdelse 

af markedsføringsmateriale, 

sammensætning og 

planlægning af rundtur for 

potentielle tilflyttere og arbejdet 

med overnatningssteder, da vi 

ser Erhvervscenteret som et 

muligt sted at forankre et videre 

arbejde indenfor disse områder, 
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hvis der er interesse for det. 

Posten på 25.000 kr er dog ikke 

et ”must” for projektet. Beløbet 

er aftalt med direktør Mette 

Ehlers Mikkelsen.   

Drift 

Angiv hvordan en evt. 

efterfølgende drift vil blive 

finansieret samt en 

driftansvarlig person 

Der er ikke en efterfølgende 

drift af projektet i regi af de 9 

klubber, der ansøger, men 

måske kunne Gribskov 

Erhvervscenter, Visit 

Nordsjælland eller de berørte 

selv være interesseret i videre 

drift af oversigt over 

overnatningssteder med heste i 

kommunen, Erfa-netværk eller 

andet ?

Dato 

7. november 2016

Tilskudsansvarlig 

Den tilskudsansvarlige 

forpligter sig til at overholde 

betingelserne for eventuelle 

puljemidler 

Marianne Christensen 

Miljøtræning Helsinge Rideklub sommer 2016
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Ansøgningsskema  

Puljen for erhverv og turisme 

Gribskov Kommune 
Ansøgningsfrist mandag den 7. November 2016 kl. 23.59 

Ansøgningen sendes til erhvervscenter@gribskov.dk 

(Ansøgning + bilag modtages ikke via Dropbox og lign.)  
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Projektets titel 

 
Oprensning af 

Smidstrup gadekær 

Ansøger 

fx person, forening 

 

Naboerne til Smidstrup Gadekær v/ 
kontaktperson: Niels Larsen, 
Hågendrupvej 3, Smidstrup, 3250 
Gilleleje. 

 

 

 

Kontaktperson 

 
Niels Larsen 

Adresse 

 

Hågendrupvej 3, 3250 
gilleleje 

Telefon 

 

24658203 

Email 

 

Niels-sus@larsen.dk 

CVR nr 

• CVR nr. kan 
ansøges via 
www.webreg.dk 

 

 

Momsregistrering 

• Er foreningen  
momsregistreret, 
delvist 

     momsregistreret eller 
ikke 

Ikke momsregistreret 
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Formål med projektet 

 

• Hvad er ideen med 
initiativet? 

• Hvordan 
understøtter det 
kommunens 
strategier? 

 

Gadekæret ønskes reetableret dels af 
hensyn til sikkerheden  omkring 
tilstopning af vand og deraf 
oversvømmelse af Helsingevej og dels af 
hensyn til miljøet i området. Gadekærets 
sider er opført af gamle sten og det vil 
højne det turistmæssige miljø ganske 
meget hvis denne stensætning bliver 
synlig igen.  Og det vil det gøre ved en 
oprensning. Det  vil derfor understøtte det 
visuelle udtryk af området og give turister 
og andre besøgense at godt indtryk af 
miljøet i Smidstrup, der er eet af de store 
turistområder i kommunen. 

Projektets indhold 

• Hvad skal foregå? 

• hvordan skal det 
foregå? 

 

Der foreligger skriftligt tilbud fra 
entreprenør Svend Erik Norby, Højelt på 

oprensning af gadekæret. Og 
oprensningen vil foregå med maskinkraft. 

Målgruppe 

 

Projektet vil være til daglig glæde for 
fastboende i Smidstrup, herunder 
sommerhusejerne, men også de talrige 
dagligt kørende og besøgende i 
området/kommunen. 

Medvirkende 

• Hvem medvirker 
ved udførelsen 

• Hvilke 
samarbejdspartnere 
og evt. relevante 
myndigheder er 
repræsenteret? 

 

Entreprenøren. 

 

Måske skal der 
samarbejdes med Teknisk 
forvaltning?? 

Tids- og handleplan 

• Skitsering af 
tidshorisont. Er 
projektet faseopdelt 
og i så fald, hvilken 

Projektet ønskes 
igangsat snarest muligt 

– afhængig af vejret. 
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del ansøges der til? 

Sted og fysisk 
placering 

Angives med adresse og 
ejerforhold samt 
godkendelse fra evt. ejer 
om anvendelse af arealet 

Smidstrup gadekær ved Hågendrupvejs 
udmunding i Helsingevej, 3250 Gilleleje 

 

Budget 

Angiv ansøgte beløb samt 
evt. beløb på 
egenbetaling og oplysning 
om andre tilskudsgivere 

Tilbuddet fra 
entreprenøren kr. 

147.500 incl. moms 

Drift 

Angiv hvordan en evt. 
efterfølgende drift vil 
blive finansieret samt en 
driftansvarlig person 

 

Vedligeholdelsespligten 
af Gadekæret påhviler 
kommunen. Men  flere af 
naboerne til gadekæret er indstillet på 
at vedligeholde anlægget ydderligere 
end de 2 gange om året, som 
kommunen skal udføre. Ligeledes er vi 
indstillet på at opsætte en bænk, så 
forbipasserende  kan nyde anlægget. 

 

Dato 

 

4/11-2016 

Tilskudsansvarlig 

Den tilskudsansvarlige 
forpligter sig til at 
overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler 
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