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Projektets titel Friluftskort for
Arresø

Ansøger

fx person, forening

Foreningen Frie Fugle

Kontaktperson Jens Erik Larsen

Adresse Ny Mårumvej 268

3200 Helsinge

Telefon 21253985

Email Cykelje@gmail.com

CVR nr

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

29268843

Momsregistrering

• Er foreningen  momsregistreret, 
delvist

     momsregistreret eller ikke
     momsregistreret?

Er momsregistreret

Formål med projektet

• Hvad er ideen med 
initiativet?

• Hvordan understøtter det 
kommunens strategier?

Vi foreslår, at udarbejde et friluftskort for 
Arresø, der både henvender sig til brugere på
søen, men også til vandrere og cyklister 
langs søen, samt folk, der nyder at køre ned 
og spise medbragt mad ved søens bred samt 
til andre relevante friluftsbrugere. 

Udarbejdelsen vil foregå i samarbejde med 
lokale kajak- og sejlklubber, vandre- og cy-
kelklubber. Således vil dette styrke kommu-
nen interne netværk om friluftsliv og give 
nye tilbud om naturoplevelser og idrætsud-
foldelser til såvel kommunens borgere som 
til turister.
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Gribskov Kommune bruger i Ugeposten 28. 
september 2016 side 28 et billede af en ka-
jaksejler - måske på Arresø - som blikfang 
for at få tilflyttere til kommunen. Dette kun-
ne gøres meget mere konkret med udvikling 
af dette friluftskort, som så også kunne sen-
des til nye (potentielle) tilflyttere. Herved 
bliver kommunen et meget mere attraktivt 
sted at bo. 
Desuden kan projektet passe godt med Turis-
mestrategien, hvor det er vigtigt at fremstå 
som en progressiv grøn kommune med kon-
krete tilbud til den aktive turist, der er et sti-
gende segment.
Gribskov Kommune med dens blå og grønne
logofarver kunne i højere grad profilere sig 
med beliggenheden i et smørhul mellem lan-
dets største søer, bedste strande og mest vari-
erede skove, hvis der var sådanne konkrete 
tilbud at fremvise.
Med et friluftskort for Arresø synliggøres 
landsbyerne og deres tilbud/muligheder, 
hvor aktiviteter er stedbundne. Kortet kan 
bruges af turister, erhvervsliv, sommerhusbe-
boere samt éndagsturister til land og til 
vands.
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Projektets indhold

• Hvad skal foregå?

• hvordan skal det foregå?

Kortet skal fortælle om adgangsreglerne, og 
vise hvor man kan og må gå i land, samt 
hvor der er service som drikkevand, WC, 
handicapfaciliteter, indkøbs- og 
overnatningsmuligheder, herunder B&B 
samt teltpladser med shelter.

Kortet tænkes baseret på Geodatastyrelsens 
1:50.000 kort og folderen tænkes at være A2 
format falset til A5 og trykt på begge sider i 
farver.

Der er fra en amtslig forordning tilbage fra 
1937 flere offentlige adgangssteder til og fra 
søen, som kunne være til glæde for bl.a. 
kajaksejlere. Det er i løbet af sommeren 
lykkedes undertegnede at komme hele søen 
rundt i kajak og set, at der er få brugere ude 
på søen, og at der kan være langt mellem 
mulige landgangssteder.

Projektet udføres i tæt samarbejde med 
Arresø Kajakklub, som længe har ønsket at 
få kortlagt søens muligheder og på længere 
sigt undersøge muligheder for at udvikle 
mere service langs søen, såsom mindre 
cafeer med bedre tilgængelighed for 
handicappede, o. lign. f.eks. ved Ramløse 
Havn.

Når kortet foreligger, kan dette danne basis 
for videreudvikling af mere kommercielle 
tilbud både til beboere og til turister, som en 
opfølgning på projektet. Hertil vil der 
således også være dannet et godt netværk af 
samarbejdspartnere.

Målgruppe Sejlere på søen – kano, kajak, sejlbåde -, sur-
fere og SUP, men også vandrere og cyklister 
langs søen, samt folk, der nyder at køre ned 
og spise medbragt mad ved søens bred. Her-
til kommer lystfiskere og fugleinteresserede.
Tilbuddene skal være både til fastboere, 
sommerhusgæster og turister.

4



Medvirkende

• Hvem medvirker ved 
udførelsen

• Hvilke samarbejdspartnere 
og evt. relevante 
myndigheder er 
repræsenteret?

Foreningen Frie Fugle arbejder med at 
fremme friluftsliv på forskellige måder 
og har lokal tilknytning i form af 
undertegnede. Vi har 2 kajakker liggende
ved Huseby og har været med til at få 
genåbnet landgangsstedet her. 
Foreningen har tidligere udarbejdet 
cykelkort, friluftskort mm for en række 
kommunen. Se mere på 
www.friefugle.dk 

Kortet vil blive udarbejdet i samarbejde med
nabokommunerne Halsnæs og Hillerød samt 
Naturstyrelsen Nordsjælland, der allerede 
har givet tilsagn om medvirken i projektet – 
se bilag 1.
Endvidere er det meget væsentligt at samar-
bejdet sker med de lokale friluftsorganisatio-
ner. Konkret indsendes ansøgningen i samar-
bejde med Arresø Kajakklub. Kontaktperson 
er bestyrelsesmedlem, Louise Aggebo tlf. 
21164442. www.arresoekajakklub.dk 
Se bilag 2.

Tids- og handleplan

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

Kortet udarbejdes så vidt finansiering er på 
plads i løbet af foråret 2017 for at være klart 
til sommersæsonen 2017.

Herefter følger en fase med markedsføring.

I et efterfølgende projekt vil der blive søgt 
midler til udvikling af ideer til mere 
kommercielle forretningsområder. Her kan 
der blive tale om aftaler med private 
lodsejere om landgangsmuligheder og om 
etablering af traktørsteder og anden service.
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Sted og fysisk placering

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

En pæn del af Arresø ligger i Gribskov 
Kommune. Det er Danmarks største sø, men 
i forhold hertil er den ikke særlig meget 
brugt til friluftsaktiviteter. Det skyldes, at 
store dele af landarealerne er private, og en 
stor del er tilgroet med siv, også ved de 
offentlige arealer. En ny bekendtgørelse 
regulerer hensynet til fugleliv mm, så der er 
nu et godt grundlag for at udvikle friluftsliv 
og evt. turisme på og omkring søen.
I projektet indgår Arresø og nærmeste 
arealer. Der vil kun indgå offentlige arealer 
indtil videre i projektet. 

Der kan senere blive tale om at lave aftaler 
med private om adgang til søen eller fra 
søen.

Budget

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

Udarbejdelse af tekst til folder i samarbejde med 
kommuner, Arresø Kajakklub og Naturstyrelsen 
Nordsjælland:                                     25 timer
Udarbejdelse af kort med ruter og service: 15 t    
Møder:      4 t
Koordinering med grafiker :    7 
timer
Korrekturlæsning    4 timer

I alt 55 timer a 600 kr =  
33.000 kr
Hertil evt. brug af fotos 500 kr pr stk.
- vi kan estimere 8 fotos             =    4.000 kr
Transport og andre udgifter            =    1.000 kr

Samlet excl. moms kortfolder =  38.000  kr

Grafisk arbejde ved Paramedia = 8.400 kr
Tryk af 1500 stk af  folder   =      5.600 kr

Total udarbejdelse og tryk    = 52.000 kr

Markedsføring:
Arbejdstimer:  20 timer a 600 kr = 12.000 kr
Annoncer og lignende =                   3.000 kr

Samlet incl. markedsføring: 67.000 kr. excl. 
moms.

PS. Der har ikke været tid til at søge andre fonde 
grundet den korte tidsfrist, men det skulle senere 
være muligt at få tilskud til projektets senere 
faser fra udlodningsmidlerne til friluftsliv.
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Drift

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

Foreningen Frie Fugle har stor erfaring med 
udarbejdelse af friluftskort og projektstyring 
som sådan. 

Når kortet er udarbejdet vil en spændende 
projektopfølgning blive forsøgt iværksat til 
forstærkning af det lokale netværk mellem 
frilufts- og idrætsorganisationer og udvikling
af mere forretningsorienterede aktiviteter.

Driftsansvarlig person:

Jens Erik Larsen

Dato 31-10-2016

Tilskudsansvarlig

Den tilskudsansvarlige forpligter sig til at 
overholde betingelserne for eventuelle 
puljemidler

Jens Erik Larsen
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Projektets titel Pilgrimsruten
Tisvildevejen

Ansøger

fx person, forening

Ramløse Borgerforening

Rigmor Westh Baagøe

Kontaktperson Rigmor Westh Baagøe

Adresse Holmboevej 2

3200 Helsinge

Telefon 20723509

Email
westh@live.dk

CVR nr

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

       

             nr 30450876

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?

Tiltrække nationale og 
internationale turister.

Styrke lokalbefolkningens
interesse for og 
engagement i kulturen og 
naturen i deres område. 

Levendegøre vores 
kulturhistorie og naturen 
gennem vedkommende 
oplevelser og 
virkelighedsnær 
formidling. 

Fremhæve og genoplive 
”glemte” kulturspor som 
helligkilder og andre 
vigtige historiske spor og 
fortællinger i landskabet. 

Styrke og udvikle det 
sociale liv og dynamikken 
i landsbyerne og styrke 
sammenhængskraften 
mellem landsbyerne.

Styrke foreninger, kirker, 
museer og 
forsamlingshuse.

Øge omsætningen for 
virksomheder, bl.a. lokale 
fødevareprodukter.

Skabe nye indtægter og 
nye produkter.

Være med til at udvikle 
GK til en attraktiv 
kommune og understøtte 
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turismestrategien.

Være et aktiv når 
kommunen træder ind i 
samarbejdet omkring 
Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland.

Tiltrække nye borgere til 
kommunen.
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Projektets indhold

• Hvad skal foregå?

• hvordan skal det foregå?

Forankring og 
videreudvikling af en fast 
rute, som kan vandres 
eller cykles, og som er 
attraktiv hele året, fra 
Esrum Kloster til Helene 
Kilde i Tisvilde. 
Fortsættelse af årlig 
faciliteret vandring af høj 
velkendt kvalitet, som 
tiltrækker sig megen 
opmærksomhed og 
udvikler og vedligeholder 
frivillignetværket og 
virksomhederne til selv 
med tiden at tage i mod 
vandrere hele året ud 
over den arrangerede 
vandring.

Videreudvikling af 
overnatningssteder, 
oplevelser, afvikling og 
markedsføring.

Målgruppe Lokale borgere, turister 
fra ind- og udland, 
familier, grupper og 
foreninger med interesse i
kultur, sundhed, 
bevægelse og natur samt 
interessenter som skal 
opleve Gribskov 
Kommune fra en særlig 
smuk og autentisk side. 
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Medvirkende

• Hvem medvirker ved 
udførelsen

• Hvilke samarbejdspartnere 
og evt. relevante 
myndigheder er 
repræsenteret?

Ca. 80 frivillige, 
foreninger samt 
virksomheder i 
landsbyerne. 

Gribskov Kommune. 

Visit Nordsjælland/Visit 
Denmark.

Esrum Kloster. 

Museum Nordsjælland.

Nordsjællands 
Naturskole.

Annisse Forsamlingshus.

Garbolund.

Gribskov Spisekammer.

Pibe Mølle Restaurant.

Ramløse og Pibe Mølle 
Laug.

Mårum, Annisse, Ramløse 
og Tibirke Kirke og 
menighedsråd.

Tibirke Kunst.

RAM-huset i Ramløse.

B&B langs ruten.

Naturstyrelsen.

12



Tids- og handleplan

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

Projektet er stadig i 
opstarts/udviklingsfase.

Der søges til fortsættelse 
og sikring af udviklingen 
det næste år 2017, 
herunder forbedring af 
overnatningsfaciliteter, 
oplevelser, afvikling, 
markedsføring m.v.

Sted og fysisk placering

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

Ruten forløber ad 60 km.
allerede eksisterende

offentlige stier og veje fra
Esrum Kloster til

Tisvildeleje.

Der er planer om på sigt
at videreføre ruten tilbage

til Esrum Kloster over
Ørby, Vejby, Græsted og

Søeborg.

Budget

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

 

Forbedring af overnat-
ningsfaciliteter på ruten 
bl.a. i Annisse hvor der 
opsættes to overnatnings-
tønder: 74.000 kr.

Udarbejdelse af nyt for-
bedret kortmateriale med 
kort fra Matrikelstyrelsen:
50.000 kr.

Udvikling af oplevelser på 
ruten: 100.000 kr.

I alt: 224.000 kr.
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Der er ikke andre
tilskudsgivere.

Drift

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

Der er igangværende 
proces med at etablere 
samarbejde mellem 
Museum Nordsjælland, 
Gribskov Kommune og 
Pilgrimsruten mhp. 
videreudvikling af ruten 
som en særlig kultur- og 
naturattraktion i GK og 
nationalparken som en 
del af turismestrategien.

Driftsansvarlig person er 
Rigmor Westh Baagøe.

Dato

26/10/2016.

Tilskudsansvarlig

Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler

Rigmor Westh Baagøe
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Projektets titel Sommersejladsaktiviteter –
åbent hus / kom og vær med

arrangementer, 
Gilleleje Havn

Ansøger

fx person, forening

Gilleleje Sejlklub

Bl.a. i samarbejde med 15 
klubber og foreninger 
omkring havnen i Vild-med-
Vand projektet

Kontaktperson Marianne H. Nielsen

Bestyrelsesmedlem i 
Gilleleje Sejlklub

Adresse Havnevej 23
3250 Gilleleje

Telefon 2896 7375

Email info@gillelejesejlklub.dk

eller

marianne.h.nielsen@gmail.com

CVR nr.

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

33341830

Momsregistrering

• Er foreningen 
momsregistreret, delvist

     momsregistreret eller ikke

     momsregistreret?

Foreningen er ikke 
momsregistreret
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Formål med projektet

• Hvad er ideen med 
initiativet?

• Hvordan understøtter det 
kommunens strategier?

Ideen er at aktivere og inddrage 
Gribskov Kommunes særlige 
mulighed for at udnytte strand og hav
som en særdeles attraktiv legeplads 
samt at benytte naturligt givne 
arealer til havs til idræts-aktiviteter 
for både børn og voksne. Men med 
særlig fokus på børnene og deres 
muligheder for at opleve 
vand/sejlerglæde (tryghed ved 
havmiljø) og socialt, udviklende 
fællesskab. Desuden, at intensivere 
det allerede bestående samarbejde 
mellem 15 foreninger og klubber 
omkring Gilleleje Havn (Vild-med-
Vand), der går ud på at holde 
koordinerede Åbent Hus - og ”kom 
og vær med” dage, hvor udstyr og 
instruktion stilles til rådighed for alle 
besøgende kvit og frit. 

Aktiviteterne og faciliteterne bidrager
til at profilere og aktivere Gilleleje 
Havn, -strandområder og havmiljø 
som helhed, og medvirker til at gøre 
byen og kommunen særligt attraktiv.

Projektets indhold

• Hvad skal foregå?

• Hvordan skal det foregå?

Projektet skal tilbyde sommer-
sejlads- og andre vandaktiviteter til 
alle kommunens borgere samt 
sommergæster i hele hav / vand 
aktivitetsperioden 01.05. –  30.09. 
Desuden skal der specifikt afholdes 
en uges sommercamp i Gilleleje 
Havn for børn og unge i juli måned, 
fastboende såvel som sommer-
gæster.

Aktiviteterne realiseres ved en stor 
indsats fra klubbernes medlemmer, 
som frivilligt arbejde, samt ved at 
kyndig instruktion, udstyr og 
redningsveste stilles til rådighed for 
deltagerne.
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Målgruppe Familier i hele kommunen samt 
sommergæster, med interesse for 
tilbud om på en ukompliceret måde 
at blive inddraget i aktiviteter 
omkring strand og hav, natur-
oplevelser, og fysisk aktivitet / idræt.

Medvirkende

• Hvem medvirker ved 
udførelsen

• Hvilke samarbejdspartnere 
og evt. relevante 
myndigheder er 
repræsenteret?

Juniorleder, instruktører og andre 
frivillige i Gilleleje Sejlklub.

Frivillige fra specielt disse 
foreninger:

Gilleleje Kano-og kajakklub
Gilleleje Roklub
Dykkerklubben Bundskraberen
Travaljeklubben
Gilleleje vinterbadere
Gilleleje Rescue
Nordsjællands Kystrednings-
tjeneste
Marineforeningen
Rotary Gilleleje
Gilleleje Havn 

Tids- og handleplan

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

For at formålet med projektet kan
realiseres er det nødvendigt med 
udvidelse og forbedring af diverse
faciliteter på Gilleleje Havn, 
specielt ved Gilleleje Sejlklub. 
Disse investeringer og fornyelser 
skal finde sted i foråret 2017, 
marts-april måned.

Der medsendes et budget med 
uddybende kommentarer og 
forklaringer.

Sted og fysisk placering

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

Gilleleje Sejlklubs arealer i lejemål
fra Gilleleje Havn. 

Adresse: Havnevej 23, 3250 
Gilleleje.
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Budget

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

Ansøgte beløb: 92.200 kr

Egenbetaling:   65.000 kr.

Se detaljer i medsendte budgetfil.

Drift

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

Efterfølgende drift vil være 
finansieret i de årlige drift 
budgetter for Gilleleje Sejlklub og 
andre af klubberne i Vild-med-
Vand gruppen

Dato 31.10.2016

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

Michael Fougt
Formand

Gilleleje Sejlklub 
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Projektets titel

Naturlegeplads Tisvilde

Ansøger

fx person, forening

Naturlegeplads tisvilde forening

Kontaktperson

Signe Øland Kondo

Adresse

Aspevej 12

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

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 
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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 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.

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.
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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 instarten af det nye år. Projektet er 
faseopdelt, men der ansøges om midler til det fulde projekt. Således søges der ikke til 
en specifik fase.

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,-. 
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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 lokale restauratører, der ønsker at arrangere et event hvor overskuddet går til 

naturlegepladsen, vi afventer et møde hvor dette arrangeres.

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 30-10-2016

Tilskudsansvarlig

Den tilskudsansvarlige forpligter sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler

Signe Øland Kondo
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Projektets titel   

”Sommerskole” - Billedskole i sommerferien

Ansøger              

Carsten Filberth (billedkunstner) 

                                  - i RAM-huset, Ramløse 

Kontaktperson   Carsten Filberth

Adresse: Bakkevej 44, ”RamløseBakker”, 3200 
Helsinge 

Telefon :      

mobil:  3031 4826      

E-mail   :              

carma.filberth@gmail.com

CVR nr                      

- - 

Momsregistrering    

- -  måske RAM-huset bliver med tiden ? 

Projektets formål   
-at skabe et sted og en oplevelse for børn og teenagere i og omkring 
skolernes sommerferie, hvor man kan være sammen med andre, skabe 
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noget, organiseret sjov såvel inde i RAM-huset som på ”hikes” -  med grej og 
voksne inspiratorer og ”lærere”. 

ideen med initiativet : 

-at børn og unge som er ”alene hjemme” i ferien og                            
turist-børn, som har lyst til at deltage, kommer til RAM-huset på 
Billedskolens dage.  Såvel forældre som bedsteforældre kan være med 
som ”hjælper. Løser også et alene- hjemme problem.

hvordan understøtter  kommunens strategier    

– oplevelsesturisme, såvel som fornøjelsesprojekt med oplevelse og 
engagement og ægte indlevelse.

Man melder sig til på Turistbureau eller RAM-husets hjemmeside –  
moderat brugerbetaling. 

Projektets indhold:  
Projektet bliver en del af hele ”Billedskolen”- ”Sommerskolen” vil være 
ugentlige aktiviteter for børn ( og forældre / ledsagere i og omkring i 
kommunen. En bedre og mere rammende titel er nok:

”Børn og kunst - Natur og oplevelse”

Aktiviteter som skabes og udføres på stedet. 

Indtryk bliver til udtryk – udtrykt i maleri, tegning, collage m.m. , & unge 

hvad  skal foregå  

Når turister gæster kommunen vil de hver uge sommeren igennem 
kunne deltage på lige fod med Ramløses børn, unge og voksne/ 
bedsteforældre som er tilmeldt aktivitetdagen i ”Sommerskolen”.

For de lokale børn er ”Sommerskolen” et tilbud til især de børn hvis 
forældre skal passe deres arbejde i skolernes sommerferie. Børnene 
kan have pasningsordninger, men vi organiserer aktiviteter 
”Sommerskolen”.   
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hvordan skal foregå  

Vi vil være sammen for at skabe ægte oplevelser - fotografere, 
indsamle, iagttage, male, tegne, undres, fabulere – være på maven, i 
træer, i landskaber, ved kommunens lokaliteter – ved skov, sø, hav.  
Tanken er at vi er ude / afsted---for at få oplevelser ekskursioner – har 
mad med, rekvisitter, tid til at ”være”

Vi vil så fastholde og 'omsætte' vores oplevelser til billeder / udstillinger /
til glæder for deltagerne.

Vi forventer at ”de voksne” deltager aktivt – både mormor, storesøster 
eller mrs eller mr Smith. 

Målgruppe:           
”Sommerskolen” løser IKKE et pasningsbehov, men kan give 
oplevelser i stedet for opbevaring 

Den er aktiviteter,  giver motion og får de voksne toil at fungere som 
vigtige hjælpere.

Børn fra 10 år, teenagere og deltagende voksne. Lokale beboere og 
turister med børn.   

Medvirkende: 

hvem der medvirker ved udførslen         

Voksne og ældre medvirker – af naturlige årsager. Børn og unge fra 10 
år – man skal mobil og adræt. der skal gås og bæres / praktisk hjælp 

samarb.partnere relevante myndigheder 

Tilknyttede voksne +  tilmeldte

Turistbureauét – turistpjecer

RAM-husets hjemmeside 

”Ramløse Guiden”  som annonceres +  Skolen

25



Tids – og handleplan

skitsering af tidshorisont   

Når familien ikke kan holde ferie i skolesommerferien vil vi være et 
tilbud med aktivitetert som annonceres 

Udgår fra RAM-huset.   Man tilmelder sig visse voksne bør følge med / 
inddrages.

Aktiviteter 1 -2 gange / ugen – bestemte dage 

Fra kl 10 -16.  

            

Sted og fysisk placering:   

angivelse m/ adresse og ejerforhold.

evt. godkendelser i fhd.
til anv. af arealer         

RAM-huset i Ramløse – to lokaler.

Her er basen- og udenfor  ( vejret bestemmer)           

Omegn af Ramløse- lokaliteter i Kommunen 

Budget:

ansøgning om beløb          
• 25.000 kr  Et start-beløb – til etablering. 

• Brug for: grej til transport / ”pakke-praktis

• Cykelanhænger til transport. 

• Udstyr,  plader, vandbeholdere m.m 

• Bukke og arbejdsplader / formica 
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• OphængningsskinnerGrundsæt af ting til maleri (bægre, pensler 
m.m)

evt. andre tilskudsgivere    

• turister betaler brugerbetaling

Drift:

hvordan en evt.efterfølgende drift vil blive finansieret  

• ved ikke om der bliver brug yderligere midler. tanken er at 
etablere os og klare os- men maling og rekvisitter skal jo løbende
fornys / tilkøbes

• fonde og brugerbetaling kan blive nødvendig 

•

driftsansvarlig person:  

 Carsten Filberth         

• den eller de medvirkende lærere er ansvarligefor drift og forløb. 

• I første række er jeg driftsansvarlig.

Jeg startede ”Billedskolen i Græsted- Gilleleje Kommune i 1986.  ( Det 
var en af de første billedskoler i Danmark.  ( i alt 4 begyndte i 1986 )

Nogle år var vi oppe på 110 -120 elever. 

De gik – efter skoletid - til eftermiddagsundervisning fra kl 15.00 – 17.45. 

Var fordelt på hold på kommunens 5 skoler.    7 lærere underviste. 

Hvert år afsluttedes med en stor udsilling i bl.a ”Pyramiden” i Gilleleje – 

Det store teenager-hold lavede desuden udsmykningsarbejder til 
skolerne.

Disse store værker kan ses rundt omkring endnu. 

Jeg var leder / underviser på Billedskolen fra 1986 -2002. 

Skal selv arbejde med male-hold i RAM-huset i den kommende tid. 

Tillige sætte aktiviteter i gang for andre hold - som ønsker at mødes 
socialt. 
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”Sommerskolen” vil være i gang fra medio Juni – medio August  - 8 el.  9
uger.  

  Resten af året vil Billedskolen køre som ”sig selv”.

Vi er pt. I gang med at renovere lidt opbevaringsskabe, og prøver at 
skaffe borde og  

 taburetter til vores lokaler. 

Dato:                               Søndag,  den 30. Oktober, 2016 

Tilskudsansvarlig :      Carsten Filberth
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Projektets titel Brobygning mellem det sportslige og 
det sociale ved Vejbyhallen og 
boldbanerne Vejby-Tisvilde.

Ansøger 

fx person, forening

Vejby Idrætsforening. (I samarbejde 
med Sankt Helene Skole) 

Kontaktperson Steen Biilmann

Adresse Svejåsen 39, 3210 Vejby

Telefon 2372 2702

Email steen27@yahoo.dk

CVR nr 50691152 (VIF)

Momsregistrering

• Er foreningen momsregistreret,
delvist momsregistreret eller 
ikke momsregistreret?

Ikke momsregistreret

Formål med projektet

• Hvad er ideen med initiativet

• Hvordan understøtter det 
kommunens strategier?

I Vejby-Tisvilde ønsker vi at bygge bro
mellem det sportslige og det sociale, 
at skabe fastholdelse i lokalmiljøet og 
forankring i det attraktive 
lokalsamfund, samt skabe en helt 
konkret fysisk platform hvor 
kommunens beboere og 
besøgende/turister, kan hygge sig og 
føle sig glade og fri.  
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Netop pladsen mellem 
idrætshallen/skolen og boldbanerne i 
Vejby er allerede valgt til dette formål,
og der er etableret et udendørs 
træningsanlæg, en beachvolley-bane,
samt en social bålplads (se evt artikel 
i Frederiksborg Amts Avis om denne: 
http://sn.dk/Gribskov/Faelleskabet-
faar-social-baalplads/artikel/498489. 

Pladsen er allerede er taget i brug i 
år, til den første samlede Sankt Hans i
Vejby i mange år, samt til flere sociale
arrangementer omkring bålet, og 
pladsen indbyder til flere 
fællesaktiviteter på tværs at  skole, 
foreningsliv, turisme og øvrige 
grupperinger i kommunen.

Men der mangler en funktion der kan 
binde aktiviteterne og 
aldersgrupperne sammen, og 
yderligere øge sammenhængskraften 
og bosætningsattraktiviteten: En oase
der kan hjælpe børn med at blive 
aktiveret mens deres forældre 
og/eller søskende er igang med 
aktiviteter på boldbanerne, 
træningsanlæg, træningslokaler, 
bålplads. En funktion der selvstændigt
kan tiltrække besøgende. Et 
samlingspunkt for social aktivitet med 
fokus på udeliv.

En ramme for motion, leg, velvære og
samvær for børn, unge og voksne i 
alle aldre. Vi vil skabe fysisk og 
mental sammenhæng mellem skole-, 
fritids- og idrætsliv og et fælles 
oplevelsesområde for hele Vejby-
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Tisvilde og kommunen.

Projektets indhold

• Hvad skal foregå?

• Hvordan skal det foregå?

En legeplads der kan aktivere børn, 
primært op til teenage-alderen, på en 
sund og tryg måde - samt et shelter til
hyggestunder og sociale 
arrangementer for hele familien eller 
øvrige grupper såsom skoleklasser, 
turister/campister, sportshold og 
lignende. En funktion der fuldender 
aktivitetspaletten i Vejby-Tisvilde, så 
der er noget for alle aldre - på samme
sted. En legeplads med shelter hér vil
skabe mulighed for at familier kan 
komme på området og være aktive i 
timevis - uden at nogen keder sig eller
føler sig "parkeret". Det er tanken at 
shelteret skal binde legeplads og 
øvrige aktiviteter sammen med den 
sociale bålplads, og dermed sikre at 
flest mulige er motiverede til at 
deltage.

Herudover anlægges der en ca. 40-50
meter bred trappe/siddeplads i 2-3 
niveauer/trin, mellem sportspladsen 
og aktivitetsområdet - for at åbne op 
for en naturlig og velkommende trafik 
mellem de to områder. 
Siddepladserne vil fungere som 
samlingspunkt og mødested når folk 
benytter de forskellige aktiviteter.

Målgruppe Demografisk spænder projektet 
bredest muligt, fra børn og teenagere,
over voksne til seniorer og 
bedsteforældre. Geografisk 
henvender projektet sig til alle i Vejby-
Tisvilde-området, inklusive 
sommerhusgæster, kløversti-
besøgende, Musik-i-Lejet-gæster, osv
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osv. Projektet vil appellere bredt, og 
vil markere Gribskov som et attraktivt 
sted at flytte til, eller besøge som 
turist. 

Medvirkende

• Hvem medvirker ved 
udførelsen

• Hvilke samarbejdspartnere og 
evt. relevante myndigheder er 
repræsenteret?

Der kontraheres en professionel 
leverandør af legeredskaber og 
shelter. Dette kunne være ”Den lille 
legepladsfabrik”, men der vil blive 
indhentet tilbud fra yderligere én eller 
to leverandører, for at tilsikre balance 
mellem pris og kvalitet. Herudover vil 
der blive benyttet lokale håndværkere
til at etablere trappe/siddeplads-
området. 

Lokalt vil projektet være ledet af 
Steen Biilmann, i samarbejde med 
idrætsforeningens formand, Niels 
Jørgen Larsen, samt Sankt Helene 
Skole v/Line Blume Kjøller og Helle 
M. Postholm.

Tids- og handleplan

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

Projektet forventes opstartet i marts 
2017, og stå færdigt ca. 2-4 uger 
senere. Projektet er ikke faseopdelt. 

Sted og fysisk placering 

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

Arealet tilhører Gribskov kommune

og er udlagt til idrætsbrug.

Budget 

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

Der ansøges om 350.000kr jf separat 
vedhæftet budget. 
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andre tilskudsgivere

Drift 

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

Den løbende drift vil være begrænset,
og vil blive dækket af 
Idrætsforeningen og muligvis også fra
skolens vedligeholdelsesbudget. Der 
vil IKKE være driftsomkostninger for 
kommunen i forbindelse med 
projektet. Driftsansvarlig vil være VIF 
v/ Steen Biilmann 

Dato 30/10 2016

Tilskudsansvarlig 

Den tilskudsansvarlige forpligter sig til
at overholde betingelserne for 
eventuelle puljemidler 

Vejby IF.
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Projektets titel Friluftsliv-læring, 
turisme, kultur- og 
idrætsliv i Ramløse og 
omegn

Ansøger

fx person, forening

På vegne af kulturhuset 
“RAMhuset” ved formand Lars 
Harry Hybel, Ramløse Skole 
ved afdelingsleder Karin 
Magnussen, Idrætsforening 
RIF/Ramløse Hallen ved 
formand Bjarne Dyrberg 
Olsen, Nordsjællands 
Naturskole ved formand Niels 
Henriksen 

Kontaktperson Niels Henriksen, 

Nordsjællands Naturskole

Adresse Betulavej 44, 3200 Helsinge

Telefon 20169928

Email naturborn@gmail.com

CVR nr

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

13651043

Momsregistrering

• Er foreningen  
momsregistreret, delvist

     momsregistreret eller ikke

     momsregistreret?

• Ikke momsregistreret

Formål med projektet Ideen er, gennem et 
samarbejde mellem de 
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• Hvad er ideen med 
initiativet?

• Hvordan understøtter det 
kommunens strategier?

nævnte parter (kulturhuset
“RAMhuset” ved formand 
Lars Harry Hybel, Ramløse 
Skole ved afdelingsleder 
Karin Magnussen, 
Idrætsforening 
RIF/Ramløse Hallen ved 
formand Bjarne Dyrberg 
Olsen, Nordsjællands 
Naturskole ved formand 
Niels Henriksen), at 
etablere og servicere en 
række primitive faciliteter, 
som kan bidrage med 

udefaciliteter, der vil give 
mulighed for samarbejde 
mellem Naturskolen, 
skolen/FO'en og dagtilbud 
om at skabe læring i 
uderummet, og give 
overnatningsmuligheder og
primitive 
tilberedningssteder til gavn
for både lokale og udefra 
kommende enkeltpersoner,
grupper, f.eks. 
børnefamilier, børn og 
unge fra lokalområdet, 
spejdere, unge 
idrætsudøvere, turister 
(gående/cyklende/sejlend
e) og pilgrimme m.fl. – 
med shelters ved Ramløse 
hallen at understøtter 
projekt ”Liv i Ramløse”.

Projektet understøtter ideen 
om attraktive lokalsamfund
og Børnebyer, helt i tråd 
med Gribskov kommunes 
politiske dagsorden. 
Projektet understøtter 
også Kommunens 
strategier om lokal 
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forankring med hensyn til 
kultur, idræt, landsbyer, 
turisme, samt vil kunne 
medvirke til understøttelse 
af besøgende i forbindelse 
med nationalpark 
”Kongernes Nordsjælland”,
når den fra 2018 sættes i 
drift.
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Projektets indhold

• Hvad skal foregå?

• hvordan skal det foregå?

• Etablering af ny bålhytte 
og pizzaovn ved 
kulturhuset 
RAMhuset/Ramløse 
Skole. Etablering af 3 
shelters ved Ramløse 
Hallen, samt 
Madpakkehus ved 
Ramløse gadekær.

• Der indgås samarbejde 
med de relevante 
partnere: Ramløse 
Hallen, Ramløse 
Borgerforening, Ramløse 
Skole- og Børnehus, 
Nordsjællands 
Naturskole og RAMhuset 
omkring opsætning af 
elementerne.

Målgruppe Lokalbefolkningen i Ramløse, 
børn og unge fra 
lokalområdet, f.eks. 
børnefamilier, flygtninge, 
børnehave og skole, 
specialbørnehave, spejdere, 
unge idrætsudøvere, samt 
udefra- kommende 
enkeltpersoner, grupper, 
turister fra ind- og udland 
(gående/cyklende/sejlende) 
og pilgrimme m.fl.

Medvirkende

• Hvem medvirker ved 
udførelsen

• Hvilke samarbejdspartnere 
og evt. relevante 
myndigheder er 
repræsenteret?

Ramløse Hallen, 
Ramløse Borgerforening, 
Nordsjællands 
Naturskole, RAMhuset,
Pilgrimsruten 
Tisvildevejen,
Ramløse Skole- og 
Børnehus.
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Tids- og handleplan

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

Projektet iværksættes fra 1. 
januar 2017 og forventes 
gennemført inden udgangen af
2017.

Sted og fysisk placering

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

• Bålhytte og pizzaovn 
etableres på samme 
sted, som en udtjent 
bålhytte ved Ramløse 
Skole, Gammel Præstevej
2, 3200 Helsinge. Den 
udtjente bålhytte 
nedtages. Tilsagn er 
givet.

• 3 shelters bygges ved 
Ramløse Hallen, 
Kirsebærvej 21, 3200 
Helsinge. Tilsagn er 
givet.

• Madpakkehytte ved 
Gadekæret i Ramløse. 
Tilsagn er givet.
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Budget

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

267.000 kr. fordelt således:

Renovering/genopførelse af 
bålhytte – 75.000 kr. *)

Pizzaovn – 10.000 kr.

3 shelters á 56.000; i alt 
168.000 kr. *)

Medvirken til opførelse af 
madpakkehus – 15.000 kr.

*) Prisen på bålhytten kan 
reduceres med ca. 7.000, hvis 
vi selv nedtager den 
nuværende. Prisen på de 3 
shelters kan reduceres med 
12.000 pr. stk., hvis vi selv 
opsætter dem.

Andre tilskudsgivere: 
Borgerforeningen i forbindelse
med opførelsen af 
Madpakkehuset ved 
gadekæret.

Drift

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

Der føres løbende tilsyn, 
ligesom der udføres 
vedligeholdelse af bålhytte 
(Skolen / FO'en er klar til at 
deltage i driften af bålhytten), 
shelters og madpakkehus. Det 
sker bl.a. ved påføring af 
træbeskyttelses-middel 
minimum hvert 3. år. Arbejdet
finansieres og udføres i 
samarbejde mellem de 
involverede parter. 

Driftansvarlig: Niels 
Henriksen, Nordsjællands 
Naturskole.

31. oktober 2016
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Dato

Tilskudsansvarlig

Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler

Niels Henriksen

40



Projektets titel TV-optagelse af guidede ture i
Tibirke Bakker og Tibirke Lunde

Ansøger

fx person, forening

V/ Christian Friis, Vejby-Tibirke
Selskabet 

Kontaktperson Christian Friis

Adresse Sankt Helenevej 7,

3220 Tisvildeleje

Telefon 48708408

Email friis.laebo@mail.dk

CVR nr

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

32706355 

Vejby-Tibirke Selskabet 

Momsregistrering

• Er foreningen  momsregistreret,
delvist

     momsregistreret eller ikke

     momsregistreret?

Ikke momsregistreret

Formål med projektet

• Hvad er ideen med initiativet?

• Hvordan understøtter det 
kommunens strategier?

I ord og billeder at bevare den
viden, som jeg har om kunstnerne

i Tibirke Bakker og i Tibirke
Lunde.

Understøtter kommunens strategi
med hensyn til folkeoplysning og

fremme af turismen.
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Projektets indhold

• Hvad skal foregå?

• hvordan skal det foregå?

En fotograf og en lydmand følger
guiden rundt i området. Ved de

enkelte kunstnerboliger fortæller
guiden om kunstneren oh hans

tilknytning til lokalområdet. 

Målgruppe Borgere i Gribskov

Sommerhusejere

Turister

Medvirkende

• Hvem medvirker ved udførelsen

• Hvilke samarbejdspartnere og 
evt. relevante myndigheder er 
repræsenteret?

Guiden Chr. Friis

En fotograf og en lydmand 

v/ Torben Packert,
Industrimarken 2, 3300

Frederiksværk.

20 – 25 turdeltagere

Tids- og handleplan

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

Tv-optagelserne skal helst finde
sted i det tidlige forår 2017

(marts/ april) 

Sted og fysisk placering

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

På veje og stier i Tibirke Bakker
og Tibirke Lunde.

Evt. tilladelse til at lave
optagelser i udvalgte huse og

haver. 

Budget

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

Aflønning af fotograf og lydmand:

20.000 kr pr. optagelse og
redigering.

2 optagelser á 20.000 kr= 40.000
kr
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Drift

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

Ingen efterfølgende drift.

Dato

31. oktober 2016

Tilskudsansvarlig

Den tilskudsansvarlige forpligter sig til
at overholde betingelserne for 
eventuelle puljemidler

Chr. Friis
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Projektets titel Sang i laden

Kunst på væggene

Mad i gryderne

Livet i Ørby

Ansøger

fx person, forening

Christian Friis / Vejby-Tibirke-
Selskabet

Anne Bjørner/

Musik og Kor i Tisvilde

Kontaktperson Anne Bjørner

Adresse Hanebjerg Skovvej 16

3210 Vejby

Telefon 45870502

Email anne.bjorner@gmail.com

CVR nr

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

13716390

Momsregistrering

• Er foreningen  momsregistreret, 
delvist

     momsregistreret eller ikke

     momsregistreret?

ikke momsregistreret

Formål med projektet

• Hvad er ideen med initiativet?

• Hvordan understøtter det 

Projektet skal så bredt som
muligt fremme den folkelige

kultur I lokal området i form af
en 3-trins raket Noget om musik
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kommunens strategier? - Noget om landsbyliv

Noget om Billedkunst

Dette falder perfekt i tråd med
Gribskov Kommunes

målsætning om forskellige
tilbud til forskellige målgrupper

Projektets indhold

• Hvad skal foregå?

• hvordan skal det foregå?

trins arrangmenter:

a – Foredrag om sangens 
historie, illustreret af en 
lokal operasanger samt 
medvirken af Tisvilde Koret 
med fællessang.

B – Causerier om Ørby’s 
historie v/ Christian Friis 
og Karl Henning Sørensen 
m/fotos og film

Gribskov Koret Underholder
og lægger op til fællessang.

C – Vejby-Tibirke  
Selskabet  arrangerer en 2 
ugers tema-kunst 
udstilling. Underholdning 
v/ lokale kunstnere f.eks. 
Sara Grabow og Sebastian

Målgruppe Lokale Borgere 

Sommerhusejere og Turister

Gribskov Kommunes Skoler
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Medvirkende

• Hvem medvirker ved udførelsen

• Hvilke samarbejdspartnere og evt. 
relevante myndigheder er 
repræsenteret?

 Vejby-Tibirke Selskabet

Musik og Kor i Tisvilde

 Gribskov Folkeuniversitet

Gribskov Kommunes forskellige
kor Forsamlingshuset

Frændekilde, Ørby

Tids- og handleplan

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

Alle 3 faser ansøges der om

sensommer/efterår 2017

Sted og fysisk placering

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

Gården Frændekilde,
Askemosevej 

Ørby

Budget

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

Estimat:

Leje og transport af klaver
3.500

Operasanger 7.000

Foredragsholder 2.432

Husleje 3 X 3000 = 9.000

Transport udg. af aktørerne
1.000

PR annoncering 5.000

Sahra Grabow 3.000

Buffer/uforudsete udgiftere
4.000

Ialt Kr. 36.000
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Drift

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

Dette er tænkt som en
afprøvning af de muligheder,

der ligger i at få gården
Frændekilde brugt som
Forsamlingshus i Ørby

Også muligheden for at masser
af de godt 700 billeder der

ligger i depot for Vejby-Tibirke
Selskabet kan blive vist et stort

sted

Egentlig drift bliver der ikke tale
om

Dato

31. oktober 2016

Tilskudsansvarlig

Den tilskudsansvarlige forpligter sig til at 
overholde betingelserne for eventuelle 
puljemidler

Anne Bjørner

Hanebjerg Skovvej 16, 

3210  Vejby telf. 45870502
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Projektets titel Opførelse af shelters, 
betalingsvandhane og 
overdækning af bålsted

Ansøger

fx person, forening

Det Danske Spejderkorps 

Holbospejderne

Helsinge

Kontaktperson Thomas Søgaard Jørgensen

Adresse Søkæret 8

3200 Helsinge

Telefon 60778570

Email ts_soegaard@hotmail.com

CVR nr

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

85866613

Momsregistrering

• Er foreningen  
momsregistreret, delvist 
momsregistreret eller ikke 
momsregistreret?

Ikke momsregisteret

Formål med projektet

• Hvad er ideen med 
initiativet?

• Hvordan understøtter det 
kommunens strategier?

Etablering af sheltere til brug 
af spejdere og andre 
interesserede.

DDS Holbo gruppe har gennem 
det sidste stykke tid fået flere 
medlemmer, så der er nu ca. 100 
medlemmer. 
En tilføjelse af 2 sheltere vil 
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bevirke, at spejderne fik udvidet 
deres udendørs opholdsrum, samt
at sæsonen for udelivet blev 
forlænget.

Det vil også være attraktivt for 
andre spejdergrupper at bruge 
shelterne, da der er plads til 
mange. Kendskabet til 
lokalområdet vil dermed øges til 
gavn for hele kommunen. 

Grunden ved Skoven 8 er meget 
benyttet af byens borgere, og de 
vil også kunne benytte sig af 
denne udvidelse.

Vi forestiller os, at shelterne kan 
benyttes af børnehaver, 
naturvejlederen og skoleklasser til
ekskursioner mv.

Børnefamilier kan komme og 
holde fødselsdag og lave 
aktiviteter.

Turister på vandretur eller 
cykelferie kan overnatte i 
shelterne, hvis det regner eller 
sneer, da der vil blive overdækket 
bålsted imellem shelterne.
Desuden ligger shelterne tæt på 
indkøbsmuligheder og offentlig 
transport. 

Det kunne stå på Gribskovs 
Kommunes hjemme side og/eller i
turistguide, at der 
opholdsmuligheder/bålsted på 
grunden.
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Projektets indhold

• Hvad skal foregå?

• hvordan skal det foregå?

Indhente tilbud fra Rabølle 
Naturbyg.

Efter tilkendegivelse af bevilling 
udføres projektet.

Målgruppe Spejder 

Borgere 

Skoleklasser 

Børnehaver 

Turister f.eks vandrere og 
cyklister 

Børnefamilier 

Naturvejleder 

Foreninger

Medvirkende

• Hvem medvirker ved 
udførelsen

• Hvilke samarbejdspartnere 
og evt. relevante 
myndigheder er 
repræsenteret?

Bestyrelsen i Holbo spejderne 
udpeger en byggeleder.

I nødvendigt omfang inddrages 
lokale partnere. 
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Tids- og handleplan

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

Varighed af projektets størrelse 
afhænger af bevillingens 
størrelse.

Der ansøges til to shelters med 
overdækket bålsted samt 
betalingsvandhane.
Ekspertisen på området (Rabølle 
og spejderne selv) gør, at 
arbejdet går i gang omgående, så
snart bevillingen er gået i 
gennem. Der er stor erfaring på 
området. 

1: Bevillling

1b: Evt. søge yderligere midler, 
hvis bevilling ikke er tilstrækkelig 
til at dække alle udgifter. 

2: Indhente tilbud

3: Bestille arbejdet

4: Sheltere etableres på grunden. 
Byggeriet forventes at vare ca 1 
måned

Sted og fysisk placering

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

Grunden ved Holbo spejdernes 
hytte: Ved Skoven 8.

Se vedhæftede kort over shelters 
fysiske placering.(se tegning 
1.01)

Budget

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

Vi søger om midler til:

2 stk. 
Godthåbshelter................97.000,
- kr.
1 stk. Overdækket 
køkkenbord ..14.500,- kr.
1 stk. Vandhane " betalinghane"  
9.600,- kr.

Samlet pris                              
121.600 kr.
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Moms                                        
30.400 kr.
I alt                                         
152.000 kr

(Se bilag 1 og 2)

Drift

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

Shelters er vedligeholdelsesfri i de
første 5-10 år.

Bestyrelsen i Holbo spejder 
gruppe udpeger en driftsansvarlig.

Dato
28/10-2016

Tilskudsansvarlig

Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler
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Projektets titel Græsted
Veterantræf

Udvidelse af aktiviteter
Styrkelse af relationer

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?

At sikre Græsted Veterantræfs  beståen, 
så vi forsat kan være en nøglespiller i 
lokalområdet.
Græsted må og skal blive på landkortet 
som en attraktiv by både for borgerne, 
gæster og nye tilflyttere. Og her er 
Græsted Veterantræf en vigtig brik. Vi 
ønsker at medinddrage endnu flere 
lokale aktører for hermed at sende et 
signal om, at Græsted er en by, hvor 
tingene sker.
Veterantræffet har nu eksisteret i 20 år, 
og kan derfor ikke siges at være noget 
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nyt initiativ. Men 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. 

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 om 
planlægning i samarbejde med de
øvrige aktører. Og frem for alt om
reklame for træffet, både lokalt, 
regionalt og (inter)nationalt. Og 
de frivillige er allerede i gang med
forberedelserne.

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

Græsted Eventplads
Holtvej, 3230 Græsted

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

Vi søger om 100.000 kr.
Økonomien i Græsted 
Veterantræfforening efter træffet i
2016 og den efterfølgende 
udskiftning af bestyrelsen betyder
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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.

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 Skiltning ved crossfitbanen på Esrum 
naturlegeplads 

Ansøger 
fx person, forening

Esrum Idrætsforening Esrum 
Hovedgade 28 3230 Græsted 

Kontaktperson Lars Blok

Adresse Rishavevej 5, 3230 Græsted

Telefon 72 22 81 60

Email formand@esrumif.dk

CVR nr

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

CVR 30263995

Momsregistrering

• Er foreningen momsregistreret,

delvist momsregistreret eller 
ikke momsregistreret?

Foreningen er ikke momsregistreret 

Formål med projektet

• Hvad er ideen med initiativet?

• Hvordan understøtter det 

Formålet med dette projekt er at 
skabe rammerne for en mere alsidig 
udnyttelse og brug af den nyligt 
anlagte naturlegeplads ved Esrum 
kloster og møllegård. Pladsen kan på 
denne måde gøres mere attraktiv for 
flere forskellige målgrupper - flere 
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kommunens strategier? borgere får muligheden for at blive 
udfordret og opleve glæden og 
fællesskabet ved bevægelse i naturen
- og dermed øges værdien for lokale 
borgere i nærområdet. På denne 
måde understøttes nogle af 
kommunens strategier indenfor det 
idrætspolitiske område.  

På sigt kan opstilling af 
inspirationstavler ved crossfitbanen 
være opstarten for etablering af 
forskellige træningshold i den unikke 
natur omkring Esrum med 
udgangspunkt i naturlegepladsen - fx 
graviditetstræning, trilletræning for 
nybagte mødre, træning og leg for 
forældre og aftentræning for voksne. 
Eventuelt som et samarbejde med 
lokale idrætsforeninger i området. På 
denne måde bliver formålet med 
projektet også at bidrage til borgernes
muligheder for at dyrke bevægelse og
idræt i det nære lokalmiljø.  

Projektet har altså både et formål 
indenfor de etablerede 
idrætsforeninger, men også for den 
selvorganiserede idræt. 

Projektets indhold

• Hvad skal foregå?

• Hvordan skal det foregå?

Udarbejdelse af plancher med 
inspiration til aktiviteter og øvelser der
kan laves på crossfitområdet af 
Esrum naturlegeplads. 

Trykning af plancherne på skilte der 
kan indgå designmæssigt i 
naturlegepladsens stil. 

Opsætning af de forskellige skilte på 
naturlegepladsen. 

Målgruppe Målgruppen for dette projekt er 
borgere i alle aldre i lokalområdet. 
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Naturlegepladsen kan på denne 
måde gøres let-at-gå-til for 
målgrupper, der ikke nødvendigvis af 
sig selv vil gøre brug af pladsens 
mange anvendelsesmuligheder. I 
kølvandet på dette øges borgernes 
egen motivation for at være aktive 
som en del af hverdagen, når 
mulighederne for alsidig bevægelse 
er i nærmiljøet.  

Turister der besøger Esrum kloster og
Møllegård vil ligeledes være 
målgruppe for dette projekt, da 
beskrivende plancher giver mulighed 
for at kombinere kulturelle besøg med
bevægelse i naturen. Med 
etableringen af den nye nationalpark 
med udgangspunkt ved Esrum kloster
og Møllegaard giver det høj værdi, at 
kunne tilbyde denne ekstra mulighed. 

Medvirkende

• Hvem medvirker ved 
udførelsen

• Hvilke samarbejdspartnere og 
evt. relevante myndigheder er 
repræsenteret?

Esrum Idrætsforening Esrum Kloster 
og Møllegård

Tids- og handleplan

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

01.12.2016 – 31.03.2017

Se vedlagte bilag
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Sted og fysisk placering 

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

Esrum Naturlegeplads 

ved Esrum Kloster og Møllegård 

Budget 

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

Samlet budget kr. 42.100,-

Se vedlagte bilag

Drift 

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

Esrum Kloster og Møllegård har 
driften af  
Esrum Naturlegeplads 

Dato 31.10.2016

Tilskudsansvarlig 

Den tilskudsansvarlige forpligter sig til
at overholde betingelserne for 
eventuelle puljemidler 

Lars Blok 
Rishavevej 5 
3230 Græsted Formand for Esrum IF
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Projektets titel Multibane ved Gilleleje Hallen

Ansøger

fx person, forening

Fonden Gilleleje Hallen

Mai Smedegaard og

Jesper Frederiksen

Kontaktperson Mai Smedegaard

Mobil:40521932

Adresse Bøgebakken 19c

 3250 Gilleleje

Telefon 48301932

Email Gillelejehallen@gillelejehallen.
dk

CVR nr

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

CVR 33081510

Momsregistrering

• Er foreningen  
momsregistreret, delvist

     momsregistreret eller ikke

     momsregistreret?

Fonden Gilleleje Hallen er
moms registreret.

Formål med projektet

• Hvad er ideen med 
initiativet?

• Hvordan understøtter det 
kommunens strategier?

Vi vil gerne være en del af
udviklingen i Gilleleje området for

børn og unge. Multibanen skal være
for alle og skal være tilgængelig 365

dage. Banen skal understøtte sjov
leg, bevægelse og sundhed i et

naturrum ved Hallen og i bymidten.
Event muligheden med skov og

pladsen omkring hallen vil give nye
muligheder for idrætslivet i området.
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Projektets indhold

• Hvad skal foregå?

• hvordan skal det foregå?

Multibane I natur materiale således
at den passer godt ind i skovmiljøet.
Der skal tages hensyn til naboer og
p-arealet. Tilgangen til banen skal

være sikkert og let tilgængelig.

Gillelejehallen og bakkeselskabet
står for hele byggeprocessen  

Målgruppe Børn, unge, voksne

Organiseret /uorganiseret idræt.

Turister- institutioner- byens
borgere.

Medvirkende

• Hvem medvirker ved 
udførelsen

• Hvilke samarbejdspartnere 
og evt. relevante 
myndigheder er 
repræsenteret?

Området ejes af Bakkeselskabet. 
Bakkeselskabet vil gerne lægge 
område til, bidrage med 
etableringen af banen og give 
økonomisk støtte til færdiggørelse af
anlægget. Der er taget kontakt til 
lokale håndværkere omkring 
etableringsarbejdet. Og der er givet 
tilsagn om støtte til 
anlægsomkostninger. 

Tids- og handleplan

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

Idé : sommeren 2016

Ansøgning: oktober/november 2016

Tilbud på anlægsarbejdet: dec-
januar

Planlægning: februar/marts 2017

Igangsat arbejde: forår 2017
(afhængig af vejret)

Klar til brug 2017.

Sted og fysisk placering

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

Placering: Bøgebakken 19.c

I skoven ved hallen på fladt areal.

Tilgang til banen fra P-areal.

Budget

Ansøger om 200.00 kr.

Vi har endnu ikke besluttet hvilket
underlag der skal være på banen, og
derfor er denne faktor ikke klarlagt i
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Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og 
oplysning om andre tilskudsgivere

skrivende stund. (græs –
kunstbelægning eller asfalt)

Bakkeselskabet og lokale
virksomheder har givet tilsagn om

støtte.

Drift

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

Fonden Gillelejehallen vil
efterfølgende have ansvar for
multibanen og stå for drift og

vedligeholdelse.

Halinspektøren er drift ansvarlig.

Dato

04.11.16

Tilskudsansvarlig

Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler

Mai Smedegaard
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