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1. Friluftskort for Arresø 

Det meste 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. 

 
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. 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. Vi har foreslået den nye kajakklub i Ramløse et samarbejde, og 
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. 

 
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. 
Kortet skal fortælle om adgangsreglerne, og vise hvor man kan og må gå i land, samt hvor der er service som 
drikkevand, indkøbsmuligheder, overnatningsmuligheder, herunder teltplader med shelter, WC mm. 
Desuden kan bringes adresser på kajak- og sejlklubber, vandre- og cykelklubber. Således vil dette styrke 
kommunen tilbud om naturoplevelser og idrætsmuligheder. 

 
Gribskov Kommune bruger i Ugeposten 28. september side 28 et billede af en kajaksejler - måske på Arresø 
- som blikfang for at få tilflyttere til kommunen. Dette kunne gøres meget mere konkret med udvikling af 
dette friluftskort, som så også kunne sendes til nye (potentielle) tilflyttere. Herved bliver kommunen et meget 
mere attraktivt sted at bo. Kortet skal naturligvis udarbejdes i samarbejde med nabokommunerne og 
Naturstyrelsen samt de lokale friluftsorganisationer. 

 
PS. Det er undertegnede, der har lavet det sidste cykelrutekort for Gribskov Kommune. Ser frem til at 
uddybe forslaget.  

 

Med venlig hilsen 
Jens Erik Larsen, Foreningen Frie Fugle. Tlf. 21253985. Cykelje@gmail.com www.friefugle. 
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2. Pilgrimsruten Tisvildevejen 
 
Ansøgning til Kultur- og Idrætsudvalget, Turisme og Erhvervsudvalget. 
Pilgrimsruten Tisvildevejen er en ny kulturhistorisk oplevelsesrute i Gribskov Kommune, som gennem nære 
oplevelser på et højt kvalificeret og vedkommende niveau, videreformidler hvad Nordsjælland rummer af 
natur, kultur, lokale produkter og menneskelige ressourcer. Ruten formidler en sammenhængende og 
vedkommende kulturhistorisk fortælling om naturen, kulturen, kongemagten, kirkemagten, helligkilderne 
og meget andet. Alt sammen i tråd med indholdet i den kommende Nationalpark kongernes Nordsjælland 
og Gribskov Kommunes Turismestrategi. 
 
Tisvildevejen har mange organiserede samarbejdspartnere: Både kommunale og statslige organisationer og 
lokale foreninger. 
Projektet styrker landsbyernes liv og skaber samtidig lokale netværk. Pilgrimsruten Tisvildevejen viser 
samtidig turisten udefra eller den lokale borger, skønheden i naturen og dybderne i kulturhistorien. Vores 
områder bliver mere interessante for andre og for os selv. Relevante lokale virksomheder, institutioner og 
foreninger så som gallerier, B&B, restauranter, møller, forsamlingshuse, kirker m.v. styrkes økonomisk 
gennem tilstrømningen af turister. 

 
Tisvildevejen som fast rute går fra Esrum Kloster til Mårum, Annisse, Ramløse og ender ved Helene Kilde i 
Tisvildeleje. Ruten forløber ad de smukkeste og mest kulturhistorisk interessante ruter i Nordsjælland, og 
har overnatning og pauser ved smukke og bevaringsværdige kulturhistoriske bastioner som kirkerne i 
Mårum, Annisse, Ramløse og Tibirke, Pibe Mølle og Ramløse Mølle, Annisse Forsamlingshus og 
bevaringsværdige gårde som Garbolund. Der vil med den faste kulturrute skabes basis for at gæsten kan 
opleve disse lokationer fra et særligt nært perspektiv. 

 
Der laves også arrangerede vandringer på ruten, og gæsterne her får et autentisk og personligt indtryk med 
hjem af Nordsjælland. Disse vandringer er faciliteret på et højt plan og fremstiller attraktivt vores egne både 
for de rejsende og i medierne, da disse vandringer tiltrækker sig en del opmærksomhed. 
Tisvildevejen har opbygget et netværk på ca. 80 frivillige og små virksomhedsdrivende som er knyttet til 
ruten, både de arrangerede vandringer og ruten som skal eksistere hele året. Netværket er fortsat i konstant 
udvikling og giver mulighed for overnatning og bespisning hele året. Projektet tiltrækker kontinuerligt nye 
aktører som kan se sig selv som en professionel eller frivillig del af Tisvildevejen. 

 
Vi vil gerne fremover skabe gode overnatningsfaciliteter i alle byerne, da et ordentligt sted at sove, er en 
væsentlig del af oplevelsen, ligesom afmærkning og nye kort er vores næste store opgave. 

 
Der søges derfor om tilskud til køb af to overnatningstønder til Ramløse: 74.000 kr. 
Udarbejdelse af nyt forbedret kortmateriale med kort fra Matrikelstyrelsen: 50.000 kr. 
Udvikling af oplevelser på ruten: 100.000 kr. 

 
I alt: 224.000 kr. 

 
Med Venlig Hilsen, 
Rigmor Westh Baagøe, Projektleder for Pilgrimsruten Tisvildevejen. 
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3. Byforskønnelse i Esrum i Kongernes Nordsjælland 
 
Esrum Borgerforening ansøger om andel i den af Byrådet i Gribskov afsatte pulje på 1,5 mio. kr. til støtte af 
projekter, som blandt andet kan fremme lokalsamfunds udvikling i forhold til kultur, borgere og turisme. 
Projekttitel: ”Byforskønnelse af Esrum i Kongernes Nordsjælland” 
Formål og vision: At skabe et samlingssted centralt i Esrum, hvorfra mellemmenneskelige relationer og 
aktiviteter kan gro. 

 
Begrundelse: Esrums borgere og besøgende savner et attraktivt udendørs fællesrum, der kan danne 
ramme om aktiviteter som kulturnat eller juletræstænding, være udgangspunkt for f.eks. vandreture i de 
naturskønne omgivelser eller blot være træfpunktet/pausestedet til en hyggelig snak med byens borgere. 
Behovet forstærkes af, at Nationalparken Kongernes Nordsjælland er vedtaget - og i aftalen ligger, at Esrum 
Kloster skal være portal til nationalparken. Esrum vil derfor fremover blive besøgt af mange turister, 
hvorfor et forskønnelsestiltag for lokalområdet ubetinget vil være positivt. 
 

Placering: I det lille kommunalt ejet trekantområde (Esrum Hovedgade) - overfor Børnehuset Skovkanten 
og nabo til Esrum Kostskole (se grøn markering på kort). Pladsen (samt P-området ved siden af) er nedslidt 
og fremstår skæmmende. Pladsen burde - med sin centrale beliggenhed - være byens indbydende hjerte. 
 

Indhold: Opstamning og tilskæring af træer,    
fjernelse af buskads, renovering af 
grusområde, opstilling af bord og bænke, 
nedrivning af gammelt træhegn og 
etablering af nyt indbydende hegn. Hertil 
eventuelt en petanquebane og/eller en 
klassisk trægynge. Vi ønsker at inddrage 
lokale engagerede borgere i arbejdet. 
 

Målgruppe: Borgere i Gribskov Kommune, 
specielt Esrum og omegn - samt 
Nationalparkens besøgende. 
 

Vi ansøger om kr. 200.000 til projektet. 
 
Venlig hilsen 
Karsten Milton 
Formand Esrum Borgerforening 
formand@esrumborger.dk 
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4.  Læringsspil om Reformationen på Esrum Kloster 
 
Ansøger: Esrum Kloster & Møllegård 
Kontaktperson: Publikumschef Helle Simonsen, helle@esrum.dk 

 
2017 er internationalt reformations år. På Esrum Kloster betød Reformationen afslutningen på 
klosterperioden og starten på det, der skulle blive ’Kongernes Nordsjælland’. Esrum Kloster står dermed helt 
centralt i denne historie og ønsker at bidrage til formidlingen af reformationen ved at skabe en unik 
formidlingsoplevelse – et læringsrollespil, hvor deltagerne på egen krop oplever dilemmaer fra perioden, og 
dermed får indsigt i et kompliceret med helt fundamentalt stykke danmarkshistorie. 

 
Esrum Kloster arbejder med så bred målgruppe som muligt, med det formål at bibringe historisk bevidsthed 
gennem oplevelse. Det gælder også i dette tilfælde, hvor spillet tilpasses, så både klostrets almindelige 
besøgende som diverse grupper kan deltage. Et særligt fokus vil dog blive lagt på folkeskolens 
udskolingsklasser samt gymnasieklasser, som forventes at have Reformationen som stofområde i 2017. 
I alt forventes spillet at nå ca. 10.000 deltagere. 

 
Selve spillet vil bestå af fysisk spilmateriale i samspil med mundtlig vejledning og scenografisk 
iscenesættelse af Esrum Klosters historiske rum. Odysse PDA, som har 10 års erfaring med spiludvikling, står 
bag spiludvikling samt scenografi. 

 
Tidsplan og økonomi 
Spillet forventes at åbne i forbindelse med Esrum Klosters sæsonåbning, april 2017. Som udgangspunkt skal 
spillet løbe året ud, men har potentiale til at løbe længere (Danmark bliver først reformert i 1536). 
Ideudvikling og produktionsudgifter udgør 500.000 kr., hvoraf Esrum Kloster selv finansierer 250.000 kr. 

 
Det ansøgte beløb udgør dermed 250.000 kr. 
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5. Rekonstruktion af helligkilden Snokilde på bakken Baunen, Annisse 
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6. Promovering af badminton i Blistrup 

BSI Badminton ønsker at gøre en ekstraordinær indsats for igen at promovere badminton i vores 
lokal område. 
Efter, at Blistrup mistede de store årgange på skolen, har især vores ungdoms afdeling haft det 
rigtigt svært med at skaffe hjælpetrænere til ungdomstræning samt at tiltrække nye spillere. Vi vil 
derfor gerne lave en ekstraordinært indsat for igen at få øget tilslutningen til badmintonafdelingen 
og. skabt interesse for badminton spillet,. Vi tænker et større arrangement, hvor vi inviterer til 
opvisningskampe med kendte badmintonspillere sammen med et åbent hus arrangement 
Vi forventer at alle i lokalområdet vil have interesse i dette, og de vil i den anledning også komme 
til at se vores flotte nyrenoverede hal, hvor vi samtidig kan promoverer andre aktiviteter i 
hallen/skolen og lokalområdet. 
BSI Badminton tilhører Blistrup Skytte- & Idrætsforening, der har hjemsted i Blistrup, og er 
placeret i Blistrup Hallen. 
 
BSI Badminton tillader sig at ansøge om midler til honorering af de professionelle 
badmintonspillere, kommunikationsudgifter, forplejning, materialer m.v. incl. moms, - i alt kr. 
25.000,00 
 
 
Med venlig hilsen, og med håbet om en positiv behandling af ovenstående 
 
BSI Badminton 
v./ Michael Taggatz-Paulsen, Niels Lorentzensvej 55, Blistrup, 3230 Græsted, tlf. 31 23 66 88 
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7. Badebro i Tisvildeleje 
 
I henhold til indlæg i Frederiksborg Amts Avis den 19. september 2016 tilladerjeg mig herved at 
indsendeforslag til anvendelse af 1.5 mill. Kr. 
 
Jeg har i 16 år været morgenbader året rundt ved Tisvildeleje Strand, og i alle årene har en badebro været 
stærkt ønske. Selvfølgelig ikke kun hos mig, men hos alle andre: Fastboende, fritidshusbrugere, turister og 
besøgende i området. En fantastisk måde at brande Gribskov Kommune på, som et sted, hvor borgerne 
kommer i første række. 
 
Placeringen kunne være, hvor den gamle mole er nu, eller hvor det nye Naturrum, som forventes færdigt 
indeværende år, bliver bygget. vedlagte fotos er fra Frederikshavn, hvor vejr og vind er lige så barskt som 
hos os.  
Frederikshavn Kommune er gået aktivt ind i turistfremstød med badebro, palmestrand og Tordenskjoldsdage 
hver sommer. 
 
Yderligere oplysninger om badebroen kan indhentes hos Frederikshavn Kommune tlf.: 98455000 

 I håb om en positiv modtagelse af ovenstående sender jeg 
 
 
Venlig hilsen 
Inge Læbo 
Sankt Helene Vej 7 
3220 Tisvildeleje 
48708408 ingelaebo@mail.dk 
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8. Udbedring af skader i Ramløse Lystbådehavn 
 

Ansøgning om puljemidler, til udbedring af skade på det ene havnemolehoved ved indsejlingen til 

Ramløse lystbådehavn, hvor M/S Frederikke drejer ind og lægger til ved bådebroen umiddelbart 

rundt om stensætningen,som er selve molehovedet med fyr. Der er gangbro halvejs rundt om 

molehovedet. 

 

Opgave: 

Gangbroen og de gamle træpæle i søbunden er ved at være ældet op og må fornyes. ----- og det ser 

forfærdelig ud lige her hvor M/S Frederikke lægger til. 

Udfaldne store sten fra stensætning der er trillet ud i havnen skal indtages, ------ de er til fare for 

påsejling af alle både med køl. 

 

Et par ekstra jernrør (bådpæle) skal nedrammes og sammen med øvrige nyligt nedrammede jernrør 

(med henblik på ny gangbro) have påsvejset beslag til fastholdelse af ny gangbro Et enkelt jernrør 

skal flyttes. Anslået pris: 50000,00kr 

 

 

 

Ansøgning nr. 2 

Indsejlingen til Ramløse lystbådehavn er plaget af ringe vanddybde og smal sejlrende ind. På 

sensommeren falder vandspejlet 30-40 cm i Arresøen og forstærker problemet. 

M/S Frederikke har problemer med den smalle sejlrende i kraftig sidevind og inde i havnen ved sin 

anlægplads, støder den på bunden. 

 

Opgave: 

Udgravning af indløbet til havnen (der med stor sikkerhed kan dumpes andet sted i søen iflg. 

tidligere undersøgelse), samt mindre opgravning af havnebund ved Frederikkes anlægplads ved 

bådebro. 

Anslået pris: 100 -120.000,00 kr 

 

Med venlig hilsen 

Mogens Køster 

Formand Arresø sejlklub 
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9. Sommersejladsaktiviteter – åbent hus / kom og vær med 
arrangementer 
 

 
 
Formål: 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 idrætsaktiviteter 
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 (Vildmed- 
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 kvit og frit. Så formålet er i særdeleshed at profilere og 
aktivere Gilleleje Havn, -strandområder og havmiljø som helhed, samt at være medvirkende faktor til 
at gøre byen og kommunen særligt attraktiv. 

 
Indhold: På basis af to enkle annonceringer på Kultunaut her i sommer erfarede vi, at der var stor 
interesse for sommersejladsaktiviteter i Gilleleje, både hos børn og voksne. Projektet skal derfor 
tilbyde sommersejlads- 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, for fastboende såvel som sommergæster. 

 
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, naturoplevelser, og fysisk 
aktivitet / idræt. 

 
I denne forbindelser er der behov for at modernisere og renovere diverse faciliteter og udstyr rundt 
omkring på havnen for at kunne tilbyde de nævnte aktiviteter. En stor gruppe frivillige står parat med 
mange timers indsats for at realisere projektet. 

 
Gilleleje Sejlklub, Havnevej 23, 3250 Gilleleje 
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10.  Høhotel på gården Tirsvæld 
 
På gården Tirsvæld, Bækkebrovej 21, Tisvildeleje, overvejes at stille ledig staldkapacacitet 
mv. til rådighed for gæstende ryttere (høhotel) og hertil knytte muligheden for at inkvartere 
sig simpelt, naturnært og alligevel rimelig bekvemt i et 90 m2 spændende lokale, der også 
lejlighedsvis vil kunne benyttes til natur-, historie-, debat- og kulturarrangementer. 
Gårdens beliggenhed er eminent lige overfor Tibirke Kirke og kilden Tyrs Væld, dvs. med 
direkte rideadgang til Tisvilde på den ene side og med marker ned til Holløse Bredning på 
den anden og med synlige vidnedsbyrd om de seneste 5000 historie indenfor få hundrede 
meter. 
 
Høhotellet vil åbne mulighed for, at ryttere kan komme og inkvartere hesten nogle dage 
for at ride i området og ikke mindst Tisvilde Hegn, der for mange er Danmarks bedste 
rideskov. 
 
Sheltermuligheden vil foruden disse ryttere give inkvarteringsmulighed for f.eks. 
ornitologer (Holløse Bredning), pilgrimsvandrere, cykelturister 
 
Events kan f.eks. være guidede ture og tilknyttet foredrag/debat, et madarrangement af en 
af de lokale kokke baseret på produkter fra gården/naturen, musikarrangement mmm 
Det lyder dyrt, men det er det næppe. Alle de ydre rammer er her, stikledninger er ført 
frem, bygninger og omgivelser er renoverede og velholdte, beliggenheden helt central og 
enestående for områdets kultur og natur. 
 
Hvad der mangler er: 
- simpelt toilet og bad 
- udekøkken e. lign. 
- hjælp til etablering af netbaseret markedsføring 
- enkelte byggematerialer til interiør 
- evt. bedre dør og port 
 
Gården har siden 1998 været drevet naturnært med stutterivirksomhed, der grundet min 
alder (64) er blevet trappet lidt Det har foruden nogle bokse lediggjort et fantastisk lokale 
(tidligere loen), der ellers er påtænkt benyttet til indretning af ejendommens bolig nr. 2. 
 
Såfremt det har kommunens interesse overvejer jeg gerne ovenstående alternativ. Det er 
ikke tanken, at gården skal op puls med mest mulig booking, men blot i sommerhalvåret 
tilbyde den stemning og ro, der hviler over gården, indenfor de eksisterende rammer og til 
flere end de relativt mange ryttere, der allerede har deres daglige gang her.  
Jeg sender en enslydende ansøgning til puljen for turisme og erhverv, da jeg ikke helt kan 
se, hvor projektet hører bedst hjemme. 
 
Skal projektet nyde fremme, vil det bedste klart være, at udvalget aflægger et besøg på 
ejendommen. 
 
Med venlig hilsen 
Søren Grene 
grene@mail.dk 
mobil: 21704824 
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11. Fortællefestival WOODstories 2017 
 

Foreningen Nordkystfortællerne søger hermed om støtte på op til 47.000 kroner til 
afviklingen af fortællefestivalen WOODstories 2017, der skal holdes i og omkring 

traktørstedet Fændrikshus på Søvej i Gribskov. 
 

Festivalen er en opfølgning på den festival, som foreningen holdt som forsøg sidste 

weekend i maj 2016 med deltagelse af 19 udøvere af den mundtlige fortællekunst og - 
tradition fra Danmark, Færøerne og Sverige samt to spillemandsgrupper. 
I 2017 udvides antallet af fortællere til 20, blandt andet fordi der også kommer deltagelse 

fra Norge og Skotland. 
 

Festivalen har to formål: Den skal stimulere børn og voksnes interesse for mundtlig 

fortælling samt deres lyst til engagement og fordybelse i en ellers digitaliseret hverdag. 
Festivalen skal desuden medvirke til, at Fændrikshus, der drives af Esrum Sø Bådfart og 

dens støtteforening, også manifesterer sig som en mundtlig fortællescene. Den kan ses 

som supplement til det naturlige og centrale møde- og formidlingssted, huset har udsigt til 
at blive i Nationalparken Kongernes Nordsjælland i kraft af, at husets og dets nære 

omgivelsers historie knytter sig til netop kongernes færden i en skov, som i sig selv kan 

inspirere til fordybelse. Som et kuriosum kan det nævnes, at blandt de flere hundrede børn 

og voksne, som mødte op som publikum ved WOODstories 2016, var netop otte 

medlemmer af det danske kongehus (regent- og kronprinsparret samt deres fire børn). 
 

En festival af denne størrelse kan kun realiseres i kraft af, at det store antal medvirkende 

ikke modtager honorar, samt at medlemmerne af Nordkystfortællerne samt bådfartens 

støtteforening udfører alt arbejde ved planlægning samt servicering af publikum og 

medvirkende under afviklingen som frivilligt ulønnet arbejde. Alligevel er der brug for en 

kapitaltilførsel på 47.000 kroner til dækning af forplejning, transporttilskud m.v. for de 

medvirkende, jfr. vedhæftede udkast til budget. 
 

Med venlig hilsen 
 

Karl Erik Frederiksen 

formand for Nordkystfortællerne 

mail sekretariat@nordkystfortaellerne.dk 

Telefon 2049 2860 

 
 
Ann Mari Urwald 

næstformand for Nordkystfortællerne 

mail amurwald@gmail. 
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12. Etablering af naturlegeplads i Tisvilde  
 

Naturlegeplads Tisvilde er en forening, som er ved at etablere en naturlegeplads i Tisvilde. 

Legepladsen ligger inde i skoven med indgang af en lille sti bagved det nye multihus på 

parkeringspladsen, således er der gode parkeringsmuligheder samt toilet i nærheden.  

 

Alle tilladelser er givet, og der har ingen indsigelser været i høringsperioden.  

Vi har midler fra LAG, Gribskov Kommune og privat donor. Vi har et tæt samarbejde med 

Naturstyrelsen, som varetager den økonomiske drift af legepladsen.  

 

Legepladsen ligger i et skønt område, hvor en legepladsarkitekt har skitseret en legeplads, hvor 

legepladsens redskaber falder naturligt ind i den kuperede skovbund.  

 

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 fortsætte undervisningen.  

Tisvilde har med sin kulturhistorie mange aspekter, som kan fordre nysgerrige sjæle til ny viden, og 

åbne op for refleksion af allerede eksisterende vidne.  

 

På vegne af foreningen 

Formand Signe Øland Kondo 
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13. Indkøb af kajak til målgruppen 15-25 årige 

 
Formålet med Tisvilde Kajak Klubs ansøgning om midler fra puljen er for at kunne igangsætte nye initiativer 
for at tiltrække yngre mennesker i alderen 15-25 år til kajaksporten i Tisvildeleje. Klubben søger derfor 
9.000 kr. til køb af en kajak til målgruppen mellem 15 0g 25 år. 

 
Tisvildeleje Kajak Klub (TKK) har i dag 22 medlemmer hvoraf kun et medlem er i aldersgruppen 15-25 år. 
Ifølge klubbens vedtægter skal man være minimum 15 år for at blive medlem, men alle danske 
kajakklubber har et stort problem med at få unge medlemmer. Min erfaring fra 10 år i Rungsted Kajakklub 
er, at en af de ting der kan skabe øget tilgang til klubben af en yngre målgruppe er ved at kunne stille nyt og 
tidssvarende materiel til rådighed som kan byde de unge udfordring, oplevelse og fart. 

 
Tisvildeleje Kajak Klub råder i dag over 3 kajakker, hvoraf 2 er købt brugte og en klubben har været så 
heldig at få betalt af Helsinge Kommune forrige år. For alle kajakkerne gælder det at de er beregnet til 
”voksne og tungere roere”. 
Vi søger således midler til en kajak der vil have en yngre målgruppes interesse. En sådan kajak er kort fortalt 
lang, smal med en lang vandlinje der gør den hurtig og sjov. Den vil være af interesse for både det unge 
medlem som enten er fastboende eller fritidsborgeren i lokalområdet. I klubbens planer for næste år indgår 
afholdelse af stande på Birkepladsen i Tisvildeleje for at nå en yngre målgruppe. Her vil man kunne vise den 
nye kajak frem. 

 
Tisvildeleje Kajak Klub har indhentet et tilbud på en havkajak som vil tiltrække målgruppen fra Nybro Kano 
og Kajak Værksted i Lyngby. Tilbuddet omfatter køb af en Boreal P2 havkajak som vi kan købe med 25% 
rabat til 9.000 Kr. Dette beløb dækker alle omkostninger ved vores ansøgning. 

 
Med venlig hilsen, 
Stefan Hammerich, formand for TKK 
Kildevej 18 
2960 Rungsted Kyst 
Tel: 40 34 94 74. 
e-mail: info@tisvildelejekajakklub.dk 
www.tisvildelejekajakklub.dk 
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14. Sommerskole i Billedskolen – Naturskolen i Ramhuset fra sommeren 2017 
 
RAM-huset har indvielse den 29.okt., hvor en række aktiviteter åbnes for folk omkring os. 
Hver aktivitet har sine behov  - nogle har rekvisitter fra år i forvejen. 
Men en ny aktivitet for børn, unge og voksne bliver ”Billedskolen” 
Jeg har en del erfaringer med dette – men har i flere år haft en ”Sommerskole” for øje:    
  
”Sommerskolen” vil være ugentlige aktiviteter for børn, unge og forældre i og omkring Ramløse. 
En bedre og mere rammende titel er nok –  ”Natur,  Billeder Kunst og oplevelse”. 
  
Den bærende idé: 

Når turister gæster kommunen vil de hver uge sommeren igennem kunne deltage på lige fod med Ramløses 
børn og forældre / bedsteforældre som er tilmeldt aktivitetsdagen i ”Sommerskole”  

For de lokale børn og borgere er ”Sommerskolen” et tilbud til især de børn hvis forældre tager på arbejde i 
sommerferien.  Børnene kan måske nok gå på fritidshjem – eller andre pasningsordninger, men ”Sommerskolen” er en 
aktivitet som går ud i naturen.  

Vi vil være sammen for at få oplevelser – fotografere, indsamle, male, tegne, kortlægge, undres, undersøge, 
søge oplevelser på maven, på træer, i landskaber, ved vandhuller og i jorden. 
  
Ude :  
Tanken er at vi er afsted – på ekskursioner: har mad med, har rekvisitter med , har formål og tid til at iagttage, 
studere, indsamle og ”være”.  
Vi vil fastholde og omsætte vores oplevelser -  til billeder  - til udstillinger -  til glæder for deltagerne. Vi forventer at 
”de voksne” deltager aktivt - hvad enten det er mormor, storesøster eller mr. and mrs Smith.  
”Sommerskolen” løser ikke et pasningsbehov, men giver oplevelser i stedet for opbevaring. 
” Sommerskole” betyder at vi er aktive, får motion og at deltagende voksne er vigtige hjælpere.  
  
Derfor vil vi få brug for grej til transport, og en del mindre rekvisitter til at sidde på, tegne/ malegrej og  biologisager – 
både rygsække og lette praktiske rekvisitter. Tænker os at en ”Christiania-cykel klarer det meste.  
Til andre udflugter vil vi bare gå eller klare os med egne cykler.  
  
Hjemme:  Vi arbejder udenfor Ramhuset – forarbejder, lave fællesprojekter lige fra skulpturer til bogstavelige 
fødekæder – altså noget visuelt.   ”Learning by doing”,   -eller inde med at lave iagttagelser, studier, tegner, laver 
akvareller af det indsamlede – til  udstilling og forståelse.   
”Sommerskolen” er ikke skole,  - mest sommer med noget aktivitet. .  

Når familien ikke kan holde ferie i  sommerferien vil vi være tilbydende  med aktiviteter som annonceres. 

Udgår fra ”Ramhuset” i Ramløse.      Man tilmelder sig -  voksne bør ofte ”følge” med. 

Aktiviteterne er fra kl 10 -16 en bestemt dag i ugen.   Måske to gange ugentligt.  
 Vi ansøger om 20.000,- kr. til at komme i gang  
  
Om mig selv:   
Jeg startede Billedskolen i ”Græsted Gilleleje i 1986. ( En af Danmarks første ) Det blev en stor succes – og findes jo 
stadig. Vi var i årenes løb oppe på 110 -120 elever som gik til eftermiddagsundervisning til 15.00 -17.45  
Fordelt på 5 skoler.  7 lærere var undertiden i gang. Hvert år sluttede med en stor udstilling i ”Pyramiden” 
Jeg selv var leder og underviser i 16 år 1986 – 2002.  
  
Nu er ”Ramhuset” ved at være en realitet i Ramløse. Her bor jeg nu.  
Jeg selv skal arbejde med malehold og kunstundervisning.   
Ved siden af mit lokale  holder ”Naturskolen” til - med  Rigmor Westh og Niels Henriksen.   
Så det er både ”Naturdetektiver” og  opsøgende kunstnere som forenes her.  
”Sommerskolen” vil være i gang fra ultimo juni til midt august.  8 uger.    

Idéen skal ses som  lokal-turisme med et kreativt tilsnit.  
  
I resten af kalenderåret kører vi vores egne aktiviteter – både i Ramhuset og ude i felten.  
Undersøgelser af fund,  bearbejdning af viden- ligesom vi i Billedskolen både er ude og hjemme.   
Vi er i færd med at renovere lidt opbevaringsskabe, og prøver at skaffe  borde og taburetter til vores lokaler.  
  
Med venlig hilsen  Carsten Filberth – billedkunstner i Ramhuset -  e-mail : carma.filberth@gmail.com mobil 3031 4826 
 

mailto:carma.filberth@gmail.com
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15. Genopførelse af den gamle teatersal på Esrum Kost- & Friskole 
 

 
Ansøgning om midler til genopførelse af den gamle teatersal på Esrum Kost-& Friskole 
Esrum Kost- og Friskole ansøger om andel i den pulje på 1 mil. kr., som Gribskov Kommune har afsat til 
kulturfremmede formål i kommunen. 

 
Esrum Kost-& Friskole 
Midt i Esrum ligger den gamle Esrum kro, der siden 1988 har været beboet af Esrum Kost-& Friskole. 
Skolen huser 50 elever og 20 ansatte. De 20 af vores elever bor fast på skolen som kostelever, og resten 
kommer hertil som dagelever fra lokalområdet. Vi er en lille fri grundskole der arbejder med socialt udsatte 
unge, som vi fører til grundskolens afgangsprøver efter 9 & 10 klasse. Vores kerneydelse er et 
socialpædagogisk skoletilbud. 
 
Historie 
De nuværende bygninger er opført i 1906, men Esrum 
Kro er grundlagt helt tilbage i 1150, så der er tale om et 
historisk knudepunkt i Nordsjælland. Vi er desuden 
nabo til Esrum Kloster, som skal være den nye portal til 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland. 
 
Vision - Projekt – målgruppe 
I tilknytning til hovedbygningen lå førhen en gammel teatersal som ikke længere eksisterer. Vi har en vision 
om at genopføre den gamle sal i en moderne udgave, som kunne fungere som multisal for vores skole til 
idræt, teater, fester, koncerter og andre arrangementer. Desuden tænker vi også at en sådan bygning ville 
kunne være til gavn for lokalmiljøet. Her tænker vi, at lokalmiljøets borgere, vil kunne bruge et sådant sted 
til et samlingssted til nogle af de samme formål, som vi ønsker til skolen. 
Esrum Kloster har også en STU- uddannelseslinje - Kilden, som arbejder med ca. 30 unge i alderen 18-26. 
Kilden vil ligeledes kunne have gavn af et sådant samlingssted til diverse formål. 

 
Vi ansøger derfor om del i puljen til projektet og håber at høre fra jer. 

 
Med venlig hilsen 
Jesper Harrsen 
Skoleleder 
jesper@esrumkostskole.dk 
www.esrumkostskole.dk 
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16. Morgentræning (bassintræning) for kommunens unge talenter og 
eliteidrætsudøvere 

 
 
Gribskov Elite og talentudvikling, GETU, tillader sig at søge ovennævnte pulje. 

 
GETU ansøger puljen til et projekt omkring morgentræning (basistræning), for kommunens unge talenter 
og elite idrætsudøvere tilknyttet Gribskov Elite og Talentudvikling, elever fra Gribskov Gymnasiums idrætog 
trænerlinjer, samt elever fra kommende idrætsklasser på Gymnasiet og kommunens folkeskoler. 
 
GETU har i samarbejde med Gribskov Gymnasium tilrettelagt morgentræning en gang om ugen, i skole året 
2016/2017, med start fra uge 44 2016. Dette finansieres med et tilskud, bevilliget af Kultur og 
idrætsudvalget. Fra næste skoleår opretter Gribskov Gymnasium egentlige eliteidrætsklasser, hvor der 
tages hensyn til morgentræning i skoleskemaet. Her er der planlagt to morgen pas per uge. 

 
Talentudvikling og Eliteidræt er et langsigtet projekt, som rækker længere en et halvt år. GETU ansøger 
derfor om del i denne pulje. Således vi kan sikre at der er en seriøs og kvalitativ træning fremadrettet, hvor 
vi hele tiden kan optimerer på selve træningsformen, samt samarbejdet mellem idrætsudøver, GETU 
instruktør, klubtræner og uddannelsessted. 

 
Dette projekt: 
- Er til gavn for idrætslivet i Gribskov Kommune 
- Vil understøtter Gribskov Kommunes politikker og strategier på idrætsområdet 
- Er med til at Brande Gribskov Kommune som et attraktivt sted at bo 
- Fremmer samarbejde mellem foreninger og kommunale institutioner 
- Er nyskabende og relaterer sig til kommunens strategier og politikker på området 

 
GETU tillader sig at henvise til Kommunens idrætspolitik: 
”Gribskov Kommune og foreningerne er med til at skabe brobygning imellem skoler, klubber, Team Danmark, DIF og 
erhvervslivet. Gribskov Kommune skal gennem Gribskov Elite og Talentudvikling tilbyde børn og unge med særlige talenter 
mulighed for at udvikle sig på et højt niveau. Gribskov Elite og Talent tilbyder fysisk træning, mentaltræning og kostvejledning til 
børn og unge med særligt talent. De lokale foreninger skal sørge for at guide deres talenter videre til foreninger, så den enkeltes. 
f.eks. fysisk træning, ernæring og mentaltræning. Videndeling mellem forskellige fagligheder fra de enkelte idrætsudøvere, som 
bidrager til fællesskab og sportslig succes. Talent kan udvikles. Gribskov Elite og talentudvikling agerer i samarbejde med 
foreningen som brobygger til skole, DIF og erhvervslivet. Indsatsen skal udvikles i løbet af de næste år. Udarbejdelse af 
procedurer og samarbejdsrelationer. Kan igangsættes hurtigt. Planlægning af tværfaglig undervisning og træning” 

 
GETU glæder sig til at uddybe projektet i ansøgning 2, og håber på en positiv behandling, på trods af, at 
GETU udelukkende finansierers via tilskud fra kommunen, og derfor ikke kan dokumenterer at projektet 
kan ”leve videre” uden kommunens deltagelse. 

 
Venlig Hilsen 
Gribskov Elite- og Talentudvikling 
Bente Knudsen/formand og Lars Gierringe/Bestyrelsesmedlem 
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17. At være frivillig på en kulturinstituton og at blive en del af 
fællesskabet 
 
Som del af en større professionaliserings- og  strategi-proces har Munkeruphus i 2016 søsat to 
nye initiativer, hvormed vi ønsker at højne niveauet på et fagligt plan men også dagligt plan for de 
mange frivillige, der fortsat er en uundværlig del af Munkeruphus’ virke. 

 
At være frivillig på en kulturinstitution 
På initiativ af Munkeruphus blev der i juni 2016 arrangeret 
en fælles dagstur for alle frivillige på Esrum Kloster, 
Rudolph Tegners Museum og Munkeruphus til de forskellige 
sites for Nordkystens Kunst Triennale. Turen havde til 
hensigt at ruste de frivillige til bedre formidling overfor 
borgere og turister samt at skabe bedre sammenhold og 
kendskab til hinanden på tværs af kultur-institutionerne. 
Det var en stor succes, som vi fik mange gode tilbagemeldinger 
på, og som vi ønsker at kunne videreføre og udvikle 
fremover ved også at invitere borgere, som har interessen i 
at blive frivillig, med på en årlig fælles udflugt med både et 
socialt og fagligt sigte. 
 
 
At blive en del af fællesskabet 
Som noget helt nyt har vi i 2016 initieret et samarbejde 
med Dansk Røde Kors om muligheden for at tilbyde 
beboere på det nærliggende Asylcenter i Esbønderup, at 
komme i praktik på Munkeruphus. Med henblik på at forbedre 
asylansøgernes meta-kompetencer (socialt, sprogligt, 
kulturelt og læringsmæssigt) havde vi hver torsdag 
i de tre sommermåneder tre mandlige beboere i praktik, 
som indgik i det daglige fællesskab med vores frivillige. 
På baggrund af de gode erfaringer, som både praktikanter 
og vores frivillige oplevede i forløbet, ønsker vi at gentage 
og professionalisere samarbejdet i 2017, samt denne gang 
også at få 1-2 kvindelige beboere fra familiecentret med. 
 
 
Det er et stort ønske at kunne fortsætte disse to tiltag som del af Munkeruphus’ målsætning om at 
blive et åbent og imødekommende kunst-hus til glæde for borgere og turister i Gribskov Kommune.  
 
Derfor søger vi Puljen for kultur og idræt om støtte til at videreføre og optimere tiltagene, herunder 
at indhente relevant viden og erfaring til at kunne løfte opgaverne bedst muligt. Vi håber at kunne 
få lov til at beskrive projektet yderligere ved en uddybende ansøgning. 
 
For spørgsmål kontakt venligst Line Kjær på tlf. 2636 7939 eller lk@munkeruphus.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lk@munkeruphus.dk
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18. Renovering af flygel, kvalitetsløft af musikcaféerne og forbedring af 
markedsføring 
 
Undertegnede formand for Café Classic og Pyramidens Musikcafé afholder koncerter og musikalsk 
underholdning 6-8 gange i løbet af en vintersæson. 
 
Vi benytter i almindelighed Flygelstuen i det gamle Rådhus, Vesterbrogade 54, 3250 Gilleleje til vore 
arrangementer. 
 
Vi har 3 ønsker, som vi i foreningensregi  håber kan tilgodeses. 
 
1. En gennemgribende undersøgelse af flyglet, da det ikke lyder godt. 
Mange pianister ønsker ikke at spille på det. Alternativet er at skifte det ud! For Café Classic er det et "must" 
med et velklingende akustisk klaver til vore koncerter, hvor store talenter fra Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium nogle gange om året inviteres til at give koncert. 
 
2. Pyramidens Musikcafé afholder musikalsk café sidste lørdag i vintermånederne, samt gospelkoncert i 
december. De musikalske indslag er alle med amatører fra regionen, som vi har råd til at betale i 
størrelsesorden af 200-500 kr. 
Vi har mange tilbud fra professionelle musikere/bands, som vi kunne ønske at præsentere for vort publikum, 
men vores minimal- økonomi afholder os derfra. 
Et professionelt arrangement kan erhverves for 4-6000,-kr. Med f.eks. 3 
professionelle arrangementer på en sæson kan vi i betydelig grad løfte 
kvaliteten på underholdningsværdien af musikcaféerne. Så vi ansøger derfor 
om 15000,- kr. i 2016. 
 
3. Vi har et stort ønske om at forbedre vores markedsføring. Vores private 
printere er utilstrækkelige til at lave velegnet kopierings materiale. Et beløb 
på ca. 6000 kr. kunne sikre os et professionelt tryk for en sæson. 
 
Bedste hilsner og håb om en positiv behandling. 
 
Kaj Rafn 
formand 
Café Classic 
Pyramidens Musikcafe 
CVR 35155384 
Østre alle 33B 
3250 Gilleleje 

 
 
¨ 
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19. Brobygning mellem det sportslige og det sociale ved Vejbyhallen og 
boldbanerne i Vejby 
 
I Vejby-Tisvilde ønsker vi at bygge bro mellem det sportslige og det sociale, og skabe en helt konkret fysisk 
platform hvor byernes beboere og besøgende/turister, kan hygge sig og føle sig glade og fri. 
Netop pladsen mellem idrætshallen 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-socialbaalplads/artikel/498489. 
Men der mangler en funktion der kan binde aktiviteterne og aldersgrupperne sammen. 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 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. Demografisk spænder projektet således 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 osv.  
 
Projektet vil appelere bredt, og vil markere Gribskov som et attraktivt sted at flytte til, eller besøge som 
turist. 
Det foreløbige budget for shelter og legeplads ligger på 350.000kr, hvilket inkluderer 6-8 forskellige 
legeredskaber/aktiviteter, samt et shelter i træ af god kvalitet. Herudover anlægges der ca. 50 meter brede 
trapper/tilskuerpladser i 2-3 niveauer/trin, mellem sportspladsen og aktivitetsområdet - for i at åbne op for 
en naturlig og velkommende trafik mellem de to områder. Budgettet inkluderer arbejdsløn til håndværkere 
og opsætning af legeredskaber samt etablering af trappeområde, men er eksklusive moms. 
"Kom, lad os tage på legepladsen og hygge os!" 

 
På vegne af, og med venlig hilsen 

 
Vejby IF, Vejby-Tisvilde Fodbold (Niels Jørgen Larsen), 
Sankt Helene Skole og Fritidsordning (Line Blume Kjøller), 
Frivilliggruppen i Vejby (Steen Biilmann). 
Steen Biilmann, koordinator på projektet. 
 
Kontakt: Steen Biilmann, Svejåsen 39, 3210 Vejby, steen27@yahoo.dk, T: 2372 2702. 
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20. Etablering og indretning af lokaler i Ramhuset samt indkøb af div. 
rekvisitter  
 
Foreningen RAM-HUSET søger hermed om 100.000,- til etablering og 
indretning af lokaler, herunder indkøb af skilte, kaffebrygger, projektor, lys- og 
lydanlæg, scenepodie, computer, bogreoler m.m. 
 
RAM-HUSET er Ramløses kommende kultur- og aktivitetshus, som slår dørene 
op for borgerne den 29. oktober 2016. Huset rummer de tre foreninger 
Ramløse Husflid, Ramløse Scenen og Naturskolen i Nordsjælland.  
Med fælles tilhørsforhold i RAM-HUSET, bliver samarbejdet mellem foreningerne herved 
styrket. RAM-HUSET vil samtidig blive samlingssted for kulturelle aktiviteter for 
Ramløses borgere, ligesom det vil blive et aktiv for turismen i området. 
 
RAM-HUSET tilbyder endvidere ad hoc lokaler til borgere, som har brug for et 
sted til at udfolde sine kreative evner. 
 
RAM-HUSET er placeret i hjertet af Ramløse Skole og Børnehus og vil dermed 
indgå i et samarbejde med skole og institutioner. 
 
Gribskov Kommune vil blive brandet via aktiviteterne i RAM-HUSET, ved at 
kommunen har stillet huset til rådighed for kulturelle aktiviteter. 
På denne baggrund håber vi at komme i betragtning i forbindelse med 
fordeling af puljen. 
 
 
Med venlig hilsen 
Lars Hybel (fmd) 
Foreningen RAM-HUSET 
Mobil 2990 4943 
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21.  Lys og træning på naturlegepladsen i Esrum 
 

Formål 

Formålet med dette projekt er at skabe rammerne for en 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 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. 
 

Indhold 

Opsætning af lys på naturlegepladsen ved Esrum kloster og møllegård, således borgerne har 

mulighed for at være aktive på pladsen året rundt. 
Udarbejdelse af plancher samt opsætning af disse, med inspiration til aktiviteter og øvelser der kan 

laves på naturlegepladsen og i særdeleshed på crossfitområdet af denne. 
Opstart og 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. 
 

Målgruppe 

Målgruppen for dette projekt er borgere i alle aldre i lokalområdet. 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. 
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22. Snescooter til trækning af langrendsspor 
 

Formål 

At skabe muligheden for unikke naturoplevelser om vinteren med udgangspunkt fra Esrum kloster 

og møllegård. Vinteren er ofte et vanskeligere tidspunkt på året end andre til at få bevægelse ind i 
hverdagen. Ved at etablere ruter til langrend øges borgernes muligheder for bevægelse, og 

naturen gøres tilgængelig i vinterperioden. 
 

Indhold 

Indkøb af snescooter der kan trække langrendsspor. 
Etablering af et team som forpligter sig til at trække spor, når der er sne. Dette kunne muligvis 

etableres i samarbejde med Esrum kloster og møllegård eller Esrum borgerforening. 
 

Målgruppe 

Lokale borgere 

Borgere fra hele Nordsjælland 

Turister der besøger Esrum kloster og møllegård 
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23 Heste-weekend for turister og potentielle tilflyttere, i samarbejde med vores  
lokale rideklubber 
 
På et fællesmøde for de 9 rideklubber, som får kommunal støtte, den 22. september 2016, er det aftalt, at 
vi vil følge op på den gode energi, der er etableret af Hestegruppen de seneste år. 
Rideklubberne er meget glade for det tværgående samarbejde, der er etableret, herunder samarbejdet 
med de mange ikke-organiserede heste- og rideinteresserede i kommunen (ringridning, Hestival, 
samarbejde omkring ridestier, årligt hestemøde). 

 
Vi vil nu gå skridtet videre og lave et brag af en weekend, hvor vi vil tiltrække ryttere og hestefolk udefra til 
vores dejlige kommune, og præsentere dem for de mange fordele, vi kan tilbyde, hvis man vil holde ferie 
og/eller flytte til området, til et liv med heste. Vi vil involvere så mange som muligt lokalt, så vi samtidig får 
øget fokus fra de der allerede bor i kommunen, kan lide heste, men måske endnu ikke er kommet i gang. 
Indhold i projektet (foreløbig ideskitse): 
 

 Overnatning med heste – vi vil kontakte alle potentielle steder og udarbejde en oversigt over 
mulighederne, f. eks bed & breakfast, hvor der er fold/staldplads i nærheden. Oversigten indgår i 
markedsføringen udenfor kommunen op til selve Heste-weekenden, og vil efterfølgende kunne 
bruges af Visit Nordsjælland i deres markedsføring. Samarbejde med gruppen omkring ridesti fra 
Dyrehaven i Klampenborg til Dronningmølle i regi af ”parforcejagt – verdensarv”, præsenteret på 
hestemødet i april 2016. 

 Lørdag og søndag står de enkelte rideklubber for diverse tilbud i lokalområderne, hvor vi bruger 
vores unikke natur, hvor der er gratis adgang med heste, noget der faktisk ikke er sædvanligt alle 
steder, f. eks. distanceridning, trec, spring-ridning i skoven, badning med heste, natteløb, 
dressurtræning i skoven, orienterings”løb”. I samarbejde med f. eks. Esrum kloster, Sankt Helene 
Centeret, Bymose Hegn, Fritidscenter Kagerup. 

 Præsentation af mulighederne for at gå til ridning og/eller holde hest i kommunen: 
opstaldningsmuligheder, lige fra de billige og meget ”back-to-nature” eksempler til de flotte steder 
med heste-solarium m.m. Heste-ejendomme i kommunen, hvilke typer af ejendomme er der typisk 
til salg, hvad kan man forvente ? I samarbejde med rideklubber/private 
opstaldningssteder/landboforeningen/lokale ejendomsmæglere. 

 Professionel markedsføring i hestekredse udenfor kommunen. 

 

 

 
Gribskov kommune, et liv med heste, hele livet. (her: bryllup i Søborg). 
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24. Udvikling af Græsted Ringridning 
 

 
v/ Tina Seligmann, Dønnevældevej 41, 3230 Græsted. Tlf 21 46 28 20 
Mail: ringridning3230@gmail.com, https://www.facebook.com/groups/1019581628070044/ 

Formålet med ansøgningen er at søge midler til at etablere en styregruppe bag Græsted Ringridning 

 
Denne projektgruppe skal stå for udvikling, planlægning og afholdelse af Græsted Ringridning 
Gruppen skal helst bestå af en blandet flok, der udover hestefolk bør bestå af personer fra erhvervsliv, 
turisme, kulturområdet mv. Så mange forskellige kompetencer som muligt. 

 
Baggrund: 
Græsted ringridning har efter sin overbevisende åbning i 2015 afholdt endnu en ringridning i 2016. 
Jeg (Tina Seligmann) har de to første år stået alene for planlægningen af Græsted Ringridning. Omkring 
selve afviklingen har der været velvillig assistance fra hestefolk og familie. 

 
Det er et stort arrangement at stå for alene i løbet af året, og målet har også hele tiden været at danne en 
komité på måske 10 personer til at stå for både planlægning og afvikling. Dette er nu nødvendigt for at 
have viden og ressourcer nok til også at videreudvikle Græsted Ringridning. 

 
Der er masser af udviklingsmuligheder i Græsted Ringridning, som fx: cykel ringridning , 
kagebagningskonkurrence , loppemarked for brugt hesteudstyr , kåring af årets ringriderpølse, årets 
plakatkunstner, udvikling af musikkoncept, og for børnene: Den flotteste kæphest, ponytrækning gennem 
galgerne oma. 

 
Jeg tror stadig på ideen, men jeg kan også se, at jeg ikke kan bære den videre alene. Jeg lægger hurtigt et 
par hundrede timer i Græsted Ringridning hvert år, og da jeg også har job, familie mv hænger det ikke 
sammen. Der skal bruges flere resourcer. 

 
Jeg søger investeringspuljen om økonomiske midler til at få dannet denne komite og få igangsat arbejdet 
om udvikling af Græsted Ringridning. 

 
Med venlig hilsen 
Tina Seligmann 
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25. Bålhytte og pizzaovn ved Ramløse skole – Ramhuset, etablering af 
madpakkehus ved Ramløse gadekær og shelters ved Ramløsehallen  
 
Projektets formål: 
Er gennem samarbejde mellem Ramløse Hallen, Ramløse Borgerforening, RAM-huset, Pilgrimsruten 
”Tisvildevejen”, Nordsjællands Naturskole at etablere og servicere en række primitive facilliteter, som kan 
bibringe som overnatningsmuligheder og primitive tilberedningssteder til gavn for både lokale og udefra 
kommende enkeltpersoner grupper, f.eks. familier, børn og unge fra lokalområdet/børnehave og skole, 
spejdere, unge idrætsudøvere, turister og pilgrimme m.fl. 

 
Projektet indhold er etableringen af: 
Ny bålhytte og pizzaovn ved Ramløse Skole/RAM-huset, etablering af madpakkehus ved Ramløse gadekær 
og shelters til 30 personer ved Ramløse Hallen. 

 
Målgruppen er: 
Lokalsamfundet Ramløse, 
Forenings- og kulturlivet omkring RAM-huset og Ramløse Skole 
Turisme- og erhvervslivet (lokale forretninger og leverandører af fødevarer og turistguider m.fl. 
Nationalpark ”Kongernes Nordsjælland” 
Pilgrimsruten ”Tisvildevejen”. 
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26 Multibane i Bøgeskoven ved Gillelejehallen  
 
 
Gillelejehallen og Strandbakke Selskabet skal foreslå, at der anlægges en Multibane på et 
plant areal i Bøge skoven ved Gilleleje Hallen. 
 
Det er vores vurdering, at der er et behov for et sted i nærområdet, hvor børn og unge+, 
også uden for de institutionelle af kommunen allerede etablerede tilbud, kan beskæftige 
sig og udvikle sig både fysisk og psykisk, også uden for de (7-17) normale åbningstider. 
Multibanen er tænkt som et legeområde, der kan styrke børn og unges generelle sundhed, 
hvor de mange muligheder og banens opbygning giver muligheder for aktiviteter, der kan 
understøtte dette formål. Banens placering, nær centrum i Gillelejes primære brugte 
”Eventområde”, hvor alle aldersgrupper er repræsenteret, giver også turistmæssige 
muligheder, som en del af den pakke (faciliteter), som byen/kommunen i øvrigt tilbyder. 
Ved placeringen i skoven, er der også mulighed for, at udbygge med aktiviteter der 
inddrager denne. 
 
Strandbakke selskabet skal primært ses som aktøren, der stiller arealet til rådighed. 
 
På vegne af Fonden Gilleleje Hallen 
Mai Smedegaard 
Halinspektør 
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27.  Filmoptagelse af fem guidede ture i Tisvildeområdet 

 
Undertegnede har i de sidste 25 år guidet ture i Tisvildeleje, Tisvilde Hegn, Tibirke Lunde, Tibirke Bakker 
og Sandet ved Arresø.  For foreningen Vejby-Tibirke Selskabet har der været 6- 9 faste guidede ture hvert 
år, men desuden har der været mange andre kunstforeninger, institutioner og mange private, der har fået 
guidede ture.Interessen har altid været meget stor med hensyn til at høre fortællingerne om det 
lokalhistoriske og det kulturhistoriske indhold i de forskellige områder. Antallet af turdeltagere har varieret 
meget – fra 15 og op til 135 deltagere. Gennemsnittet igennem årene har været på ca. 25.  

 
Igennem de 25 år har jeg opsamlet en betydelig viden om både lokalhistorien og det kulturhistorien i 
ovennævnte områder bl.a. fordi jeg er født i Tisvilde og nu har levet der i 66 år i alt. Men jeg er nu på vej til 
at blive 77 år, og en dag er jeg og min viden væk ! 

 
Jeg vil derfor meget gerne have optaget mine guidede ture på film af et professionelt filmfirma, så min 
viden kan anvendes fremover af lokale borgere, sommerhusejere og turister. Lokal-tv i Frederiksværk har 
tidligere sagt ja til opgaven, der kan omfatte fra 2 – 5 guidede ture. 
 

V.h. 
Chr. Friis, formand for Vejby-Tibirke Selskabet 
Sankt Helene Vej 7 
DK-3220 Tisvildeleje 
tlf:45-48708408 
e-mail: friis.laebo@mail.dk 
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28. Foreningsfitness i Gillelejeområdet 
 
Projektets formål er at etablere fitnessfaciliteter for en fitnessklub i Gillelejeområdet - GB 
Foreningsfitness -, som vi fra rigtig mange sider har mødt et stort og voksende behov for. 
I GB Idrætshuset på Gilleleje Stadion er der plads til etablering af et fitnesslokale og tilstødende 
opholdslokale for socialt samvær for brugerne - ligesom de fornødne omklædnings- og 
badefaciliteter mm. forefindes. 
 
Projektets indhold er indkøb og etablering af fitnessredskaber af forskellig slags i en udbygget 
sammensætning, som vil sikre en fuldt dækkende, integreret og varieret træning for den enkelte 
bruger. 
 
Projektets målgruppe er mangestrenget og omfatter blandt andet følgende: 
- kommende enkeltmedlemmer af GB Foreningsfitness blandt borgere og fritidsborgere i 
Gillelejeområdet samt besøgende turister (endags- eller ugekort). 
- klubmedlemskab for klubberne inden for GB og klubber i nærområdet i øvrigt i sammenhæng 
med den løbende træning af hold mv. i klubberne 
- senior- og ungdomsmedlemmer i klubberne som tillæg til klubmedlemskab 
- forældre til ungdomsmedlemmer i forbindelse med børns træning og kampe 
- elever i Gilbjegskolens 7. - 9. klasser i relation til sundhed og bevægelse generelt samt skolens 
Idrætslinie specielt. 
- medlemmer af Ældresagen og Gilleleje Aktive Seniorer i sammenhæng med disses afvikling af en 
række forskellige idrætsaktiviteter på Gilleleje Stadion. 
 
 
Med venlig hilsen 
Erling Bertrand 
Gilleleje Boldklub, Formand 
Tel.: 2911 2193 / 4830 1991 
E-mail: bertrand.erling@gmail.com 
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29. Skiltning ved crossfitbanen ved Naturlegepladsen i Esrum  
 
Beskrivelse: 
Etablering af stort oversigtsskilt med træningsvejledning på de forskellige motionselementer som indgår i 
crossfitbanen, samt et skilt ved hvert motionselement. 
På nedenstående billeder fra ”Glenten motions- og legerum” kan man som inspiration se forslag på 
Skiltning 

 
Formål: Få flere til at benytte crossfitbanen, da vi tror mange er i tvivl om hvordan banen skal anvendes 

 
Målgruppe: Alle som benytter naturlegepladsen og crossfitbanen i Esrum 

 
Billeder fra Glenten motions- og legerum: 
 

 
Oversigtsskilt:                                                                  Skilt ved motionselement: 
 

                      
 

 

 

 
Venlig hilsen 
Lars Blok 
 

ESRUM IDRÆTSFORENING        
ESRUM HOVEDGADE 28, 3230 GRÆSTED 
www.esrumif.dk 
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30. Etablering af flyveplads til modelflyvning 
 
Modelklubben Nordkysten ansøger herved om pulje for Kultur, Idræt og Landsbyer. 
 

Modelklubben Nordkysten skal etablere en ny flyveplads, der vil være til gavn for borgere, turister 

samt erhvervslivet i Gribskov kommune. 
 

Etablering af flyveplads vil medføre at det vil være muligt at deltage i byens arrangementer ved at 
borgere får mulighed for at prøve kræfter med modelflyvning (vha lære/elev flyveudstyr, som gør 

det sikkert for alle både børn og voksne at afprøve modelflyvning) samt opvisning med 

modelflyvere. 
 

Yderligere vil der blive holdt arrangementer på pladsen, hvor der vil være både nationale og 

internationale deltagere og tilskuere. 
 

Ligeledes vil der være mulighed for at sammenarbejde med andre foreninger på pladsen, således 

der fx kan afholdes veterantræf, træktortræk og flyvning mm samtidig og således kan tiltrække 

endnu flere målgrupper, og samtidig være med til at styrke foreningslivet i Gribskov Kommune.  
 
 

Venlig hilsen 

Modelklubben Nordkysten 

Thomas Larsen, Formand 
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31. Opførelse af shelters, betalingsvandhane og overdækning af bålsted 
 
Pkt 1. Ansøgning 
Pkt 2. Budget 
Pkt.3. Område skitse. 
Pkt 4. Projekt billeder. 

 
1. DDS Holbo " Det Danske spejderkorps Holbo Gruppe i Helsinge" 

 
Ønsker at ansøge om midler til, at opfører 2 shelter, betalingsvandhane og overdækning af bålsted 
ved Shelter. 
 
Projektet er at udbygge mulighederne for borger fra kommunen, outdoors turister samt andre 
spejdergrupper kan overnatte på området ved skoven 8. 
 
Endvidere vil disse 2 shelter, opført ved vores allerede eksisterende shelter give mulighed for, 
børnehaver, fritids institutioner og private kan benytte området til overnatning og herigennem 
opleve naturen i vores bynære område. 
Dette vil få Gribskov på kommunen på kortet over attraktive områder for friluftsmennesker's og 
dermed bridrage til den almindelige omsætning i byen's forretninger. 

 
2. Det økonomiske budget ser således ud 

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

 
Samlet pris 121.600 kr. 
 
 
3. Skitse over området.   4. Projekt foto 
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32. Sikkerhed ved traktortræk på Græsted Eventplads 
 
Vi i Traktortræk Nordsjælland vil gerne øge sikkerheden for vores publikum når vi køre vores 

traktortræk og motorshow. vi vil gerne søge om 42.875kr +moms til et hegn der kan erstatte vores 

snore der holder publikum væk fra de vilde traktorer med fasthegn. prisen fra MOBILHEGN.DK 

 

Nuværende afskærmning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vi ønsker i stedet dette: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil søge om midler til at indvisteer i 75stk a 3,5 meter inc fødder og palle rammer. 

 

Traktortræk Nordsjælland har hjemme banenen liggende på Græsted Eventplads og og 

hvis vi for midler til dette hegn vil blive en aktiv del af de ting der er i grejbanken på Fredbogård 

og Græsted Eventplads der kan bruges til andre arrangementer på Græsted Eventplads. 

 

Traktortræk Nordsjælland er en aktiv del af de frivillige der støtter op omkring arrangementer på 

Græsted Eventplads og Fredborgård 

Traktortræk Nordsjælland er en flok personer der nyder at dyrke Røg og Støg og den indre drengerøv i os alle for 

Traktortræk, US Cars og 4wd terrenbiler. 

 

Den 17-09.2016 afholdte vi årets Traktortræk og Motorshow hvor vi havde 1200 betalende 

publikummer det var en super hyggelig dag og hvor mange lokale som tilrejsende nød, i 2017 vil vi 

holde vores arrangement igen i september men vi vil også deltage med et Traktortræk show på 

Græsted Veterantræf.  

 

på Vegne af Traktortræk Nordbsjælland 

Formand 

Thomas Larsen 

Holtvej 92, 3230 Græsted 

Tlf 2015 4709 Mail. t.riis.larsen@gmail.com 

 

 
 

mailto:t.riis.larsen@gmail.com
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33. Sang i Laden – Kunst på væggene – Mad i gryderne – Livet i Ørby 
 

Med denne tre-trins begivenhed i Ørby vil man fremme aktiviteter som Kulturudvalget altid 
lægger vægt på :  
 

Landsbyer - Forsamlingshuse - Folkeuniversitetet - Turismen - Korsangen - Maleri og Kunst - Folkelige aktiviteter på 
tværs af kommunen. Ved de 3 arrangementer / emne-dage i den restaurerede lade på Frændekilde Gården i 
Ørby vil man aktivere alle disse elementer fra august til september 2017. 
Vejby-Tibirke Selskabet og Musik og Kor i Tisvilde står som arrangør og ansvarlig i projektet v/ Christian Friis og Anne 
Bjørner Dette vil ske i samarbejde med Gribskov Folkeuniversitet, Gribskov Koret, Ramløse Koret og 
Helsinge Koret Stemmeret. 
Samtidig vil vi prøve at inspirere kommunens skoler til at tage disse emne-dage op i form af besøg på udstillingen og 
deltagelse i korsangen. Hermed er der tænkt så favnende som muligt for at fremme den folkelige kultur i vores 
lokalområde : 
 
Titel: 
Sang i Laden - Kunst på væggene - Mad i gryderne - Livet i Ørby 
1. arrangement: 
a. Foredrag om sangens historie el. lign. indenfor Gribskov Folkeuniversitets regi.. en operasanger  
illustrerer sangens historie 
b. Herregårdsmiddag........ 
c. Tisvilde Koret + Ramløse Koret og Helsinge Koret Stemmeret synger med 
indslag af mange 
fællessange 
 
2. Arrangement: 
a. Causerier om Ørbys historie v/ Chr. Friis og Karl Henning Sørensen, Ørby med mange fotos fra 
dengang Ørby var en levende by med mejeri, smed, købmand ..og pinsefester på Ørby Baun 
b. .......Herregårdsmiddag....... 
c. Gribskov Koret synger med 
indslag af mange fællessange 
 
3. Arrangement: 
a. VejbyTibirke 
Selskabet har fernisering på en stor temakunstudstilling, 
hvor Tisvilde Koret 
medvirker ved ferniseringen. 
......lettere servering m/drinks..... 
Underholdning v/ Sara Grabow og Sebastian 
se: ( www. Frændekilde, Ørby . REALDANIA DONATION 750000 KR.) 
SAMARBEJDE MED : 
Vejby/Tibirke Selskabet Tisvilde 
Koret Ramløse 
Koret Helsinge 
Koret Stemmeret 
Gribskov Koret Gribskov 
Folkeuniversitet 
 
Vejby Tibirke Selskabet's udstillingen 
varer en uge. 
Publikum skal købe hele pakken for 135 kr pr. pers. u/drikkevarer 
Investering: 
Leje og transport af klaver kr. 3.500 
Operasanger kr. 7.000 
Foredragsholder kr . 2.432 
Husleje 3 gange a 3000 kr. 9.000 
transport udgift af aktørerne kr. 1.000 
udgifter til PR kr. 5.000 
Sarah Grabow kr. 3.000 
Buffer/uforudsete udgifter kr. 4.000 
app. kr. 36.000 
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34. Helsinge synger sammen dag 
 
Projektets formål 
-at få mange flere børn og voksne til at mærke den fysiske og mentale glæde 
ved at synge sammen. 
-at inspirere skolerne i området til at etablere elevkor, højne arbejdet med 
korene og herigennem få mange flere børn til at arbejde aktivt med musik. 
-at give områdets folkelige voksenkor en platform til at præsentere deres 
forskellige identiteter. 
-at få brandet Helsinge/Gribskov som et sted, hvor den folkelige deltagelse i 
musiklivet er understøttet og i udvikling både i skolerne og som fritidsaktivitet. 
 
Hvad ansøges der til: 
En HELSINGE SYNGER SAMMEN DAG. 
Med Kultursalen som ramme skal projektet ende ud i en stor, glad korsangssøndag, 
hvor Helsinge folder sig ud i lidt andre farver , end dem, der ellers 
præger byen. Der arbejdes i 2 spor. 
1.Helsinge og omegns folkelige voksenkor inviteres til at præsentere sig som 
et fælles projekt for publikum.4-8 kor deltager med 2- 4 numre hver. Værker 
der er med til at tegne de enkelte kors profiler. 
2. Skolerne i Helsinge og omegn opfordres til at deltage i arrangementet 
med åbne skolekor dvs. elevkor, hvor alle interesserede på de relevante 
klassetrin kan deltage.(De musiklærere vi har været i komntakt med i 
forbindelse med ansøgningen var meget positive). 
 
Hvem ansøger? 
Foreningen Kor og Musik i Tisvilde. Foreningen har igennem snart 30 år givet 
væsentlige bidrag til det frivillige musikliv i kommunen gennem Jazz ensemble, 
barok ensemble, operakurser, Alsangsaftener (senest i sep 2016. i 
Valhalla/Nordic Parc.). Arrangementet ”Symfon9.”, hvor 8. og 9.klasses elever 
(foruden elever fra Helsinge Gymnasium) blev introduceret for den klassiske 
symfonimusik gennem en orkesterkoncert i Gribskov Kultursal 
Foreningen er hjemsted for hhv. Tisvildekoret og Helsingekoret Stemmeret. 
Hvordan kan projektet videreudvikles? 
Når vi begrænser projektet til kommunens vestlige del, er det ud fra en 
vurdering af, at det vil kunne give en stærkere lokal forankring hos publikum 
og deltagere. Hvis første års arrangement bliver en succes, er der potentiale 
til at udvide med et lignende arrangement i den østlige del af kommunen. 
 
Hvormeget ansøges der om?: 
Udgifterne vil omfatte bl.a leje af kultursal, betaling af deltagende musikere, 
Æbler/sodavand til deltagende børn, trykning af fællessange, administration, 
kørsel, lydanlæg, evt. annoncering m.m. kr. 15.000,- /20.000,- 
Det forudsættes at hhv. skolekorenes og voksenkorenes udgifter til korledere 
betales af hhv. skolerne og korene.  
 
 
Helsingekoret STEMMERET 
v/Finn Suenson 
_______________________ 
Foreningen Musik & Kor i Tisvilde /Anne Bjørner 
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35. Græstd Veterantræf udvidelse af aktiviteter  
 

GRÆSTED VETRANTRÆF 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. 
 

Ordet kultur er latin og betyder "det dyrkede", hvilket præcis er det, der er praksis på GRÆSTED 

VETERANTRÆF. Udover hovedformålet med fremvisning af aktiv mekanik er træffet også folkefest, 
musikevent og meget mere. Stedet man mødes i Pinsen! Vores vision er, at folk skal gå hjem med 

en god oplevelse, og komme tilbage til næste år, forhåbentlig med endnu flere nye gæster. En 

vision som kan synes så enkel, men det enkelte er ofte det svære. 
 

Græsted må og skal blive på landkortet som en attraktiv by både for borgerne, gæster og nye 

tilflyttere. Og her er Veterantræffet 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. Vi har allerede 

et tæt samarbejde med de lokale foreninger som Veteranjernbanen, Eventforeningen, 
Fredbogårdfonden, håndboldforeningen, badmintonforeningen, Mosteriet m.fl. 
Mange nye tiltag er på trapperne, vi ønsker at favne det gamle med det nye. Planerne omhandler 

bl.a. et børnedyrskue, nye tiltag i kaffeteltet, baby lounge, ny musik. 
 

Træffet drives af en stor gruppe frivillige patrioter, der ganske gratis giver publikum den oplevelse 

at komme til GRÆSTED VETERANTRÆF. Folk mødes torsdag aften plus andre aftener hele året 

igennem. Vi har både unge og ældre. Faktisk formår træffet at få fat i nogle af dem, som måske 

bare ville sidde derhjemme. På GRÆSTED VETERANTRÆF er der plads til alle, og vi vil gerne have 

endnu flere med i arbejdet med træffet. Folk kommer for at skabe en oplevelse for andre, men 

også selv få sig en oplevelse. De bliver en del af det fællesskab, der er omkring træffet, får nogle 

kompetencer og relationer. 
 

Kultur skabes oppefra, det vil sige, at vi er nødt til at søge økonomiske midler for at fastholde 

noget af det fede ved Græsted by. Skal det lykkes, skal hele Græsted og kommunen være med til 
at skabe overskriften, der gør det økonomisk muligt at holde et sådan træf. Arbejdskraften skal vi 
nok finde. 
 
 

Venlig hilsen 

Henrik Ewald 

Bestyrelsesformand 

Græsted Veterantræfforening 
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36. Udviklingsstrategi GymHelsinge 
 

I en tid, hvor sundhed i den grad er på dagsordenen, er det indlysende at tage udgangspunkt i, 
hvad GymHelsinge og Gribskov Kommunes nye Springhal (Hal 5) har af unikke muligheder. 

 
Målgruppe: Daginstitutioner, folkeskoler og ungdomsuddannelser 
 
Formål: 
Det endelige mål er at synliggøre Gribskov som et aktivt sted at bo, gå i skole og dyrke 
fritidsinteresser. 
 
Indhold: 
Udviklingsstrategien er, at skabe muligheder for at udvikle og give mere fysisk aktivitet og 
velvære blandt børn og unge. Dette vil ske i samarbejde med daginstitutioner, skoler og 
uddannelsesinstitutioner. 
Vi ønsker, at daginstitutioner, skoler, specialskoler og uddannelse institutioner skal have 
mulighed for at søge en afsat pulje hos GymHelsinge. 
Spring og gymnastik skaber fundamentet for et stærkt og udviklende samarbejde mellem skoler, 
uddannelsesinstitutioner og GymHelsinge omkring elevers trivsel. 
Idrætsløsebørn og unge vil få en direkte vej til et fællesskab af fysisk udfoldelse samt få de 
succesoplevelser som springgymnastik giver. 
 
Springaktivitet er stærkt forbundet med: 

1. fysisk udfoldelse giver glæde og øget velværd 
2. bedre indlæring og motorisk udvikling 
 

Efterfølgende vil vi bruge disse erfaringer til at skabe markedsføringsmateriale til brug i det 
videre arbejde i tiltrækning af private firmaer, der vil støtte op omkring denne aktivitet. 
Private firmaer vil blive hovedsponsorer for de forskellige målgrupper 
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37. Nye rammer og vilkår for et samlingssted i Tisvilde 
 
På vegne af Tisvildeleje Gymnastik Forening vil jeg gerne ansøge ovennævnte pulje om tilskud til et 
projekt til gavn for sammenhængskraften i Tisvilde og omegn. 
 
Vi har nedsat en projektgruppe bestående af folk fra forældrekredsen på Sankt Helene Skole, 
Idrætsforeningen, kulturlivet i byen og folk med forstand på byggerier. Deres fornemste opgave er 
at skabe ideer til nye rammer og vilkår for et samlingspunkt i Tisvilde i og omkring Idrætshuset på 
Tisvilde Bygade og Sankt Helene Skole Tisvilde afdelingen. 
 
Området trænger til en nytænkning for at kunne leve op til de multifunktionelle krav der stilles til 
området. Der skal ind tænkes idrætsfaciliteter samt andre former for kulturelle formål som 
faciliteterne skal kunne bruges til. 
 
Projektgruppen har drøftet de mange muligheder herunder ændring af køkkenfaciliteter, nye 
toiletfaciliteter herunder handicapvenligheder, mulighed for lokalt fitnesscenter, minihal til 
gymnastik m.m. samt lokaler til udstillinger af kunst for turister om sommeren. 
Med de mange ideer er gruppen blevet enige om at invitere alle interessenter i lokalområdet til et 
borgermøde d. 16. November 2016 kl.19.00 i Tisvilde Idrætshus for at sikre, at alle ideer og tanker 
kommer frem. 
 
Vi har allerede modtaget økonomiske støtte fra Musik i Lejet i form af 25.000 kroner til 
forbedringer af køkkenfaciliteter, og vi forventer at søge fonde og lokale foreninger om tilskud til 
projektet, som forventes at blive realiseret tidligst i 2018. 
 
Mulighederne er rigtig mange og lokalsamfundet Tisvilde har brug for et sted at være fælles om, 
mere end man er i dag, hvor rigtig mange ting foregår i nærområdet. 
 
Vi vil gerne ansøge om et bidrag på 250.000 kroner til projektet fra ovennævnte pulje i 2016. 
I Tisvilde står man sammen, og vi håber på en velvillig behandling og ser frem til et positivt 
samarbejde som altid med Gribskov Kommune. 
 
 
Venlig hilsen 
Allan Thoft Jensen 
Formand for Tisvildeleje Gymnastik Forening 
tlf. 61209646 
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38. Udvidelse af Modeltog-anlæg 
 
Vi er en kreds af modeltogs-interesserede, der har oprettet en forening, der har til huse i Gribskov 

Seniorcenter i Helsinge, hvor vi p.t. har et lokale på ca. 35 m2. Vi har bygget et anlæg for egne 

midler og har foreløbig investeret for o/30.000,- kr. 
 

Beskrivelse af vor aktivitetlprojekt. 
 

FORMÅL 

At skabe en platform i Helsinge med p.t. 13 medlemmer og fremtidige medlemmer med interesse i 
modeltog og anlæg, så disse personer kan få en synergieffekt i deres interesse såvel teknisk, fagligt 
som menneskeligt, der kan blive til gavn for dem selv, for klubben, for borgere og turister i Gribskov 

Kommune. 
 

MÅL 

Det er Helsinge Model Togklubs mål (HMT), at være en formel forening i Gribskov Kommune med 

vedtægter og eget regnskab, der revideres af Gribskovs Seniorcenters revisor. 
Det er HMTs mål, at der inden udgangen af 2016 er lavet en aftale om egnede lokaler i 
størrelsesorden 0/100 til 200 m2 i Helsinge området. 
Det er HMTs mål, at bygge et anlæg med modeltog, så dette anlæg kan være til gavn og glæde for 
medlemmerne og for alle kommunens borgere. Derudover at anlægget med tiden kan blive en 

attraktiv turistattraktion, idet vi i samarbejde med kredsen bag UTOPIA - (et toganlæg foræret til 
Gribskov Kommune - En børnevenlig by Helsinge) har påtaget os ansvaret for genopbygningen 

af UTOPIA samt drift og vedligeholdelse med mandetimer og "know how". 
 

FORVENTNING 

Vi søger om midler til at færdiggøre vores nuværende anlæg samt på sigt at kunne integrere de to 

anlæg, hvorfor vi ser frem til at modtage udvalgenes kravsspecifikationer til udarbejdelse af vort 
endelige og uddybende ansøgning.  
 
På HMT bestyrelsens vegne 
Formand Jørgen Jæger 
 
 
Påtegnet med anbefaling 

Lis Laursen 
 
 
 

Helsinge Model Togklub HMT c/o Gribskov Seniorcenter - CVR/SE 22 02 46 53Parkvænget 20 - DK 

3200 Helsinge - +45 72 49 91 75 
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39. Oprensning af Smidstrup Gadekær 
 
Undertegnede naboer til Smidstrup Gadekær ansøger hermed om tildeling af midler fra 
Landsbypuljen til oprensning af Smidstrup Gadekær. 
 
Gadekæret stammer fra midt i 1700 tallet og ligger smukt ud til Helsingevej. Det er 30 
år siden gadekæret sidst har været oprenset. Gadekæret fungerer som regnvandsbassinbassin for 
en del af Helsingevej og midt i gadekæret står en brønd, som har forbindelse med dammen på 
Damgården beliggende på Smidstrupvej 116 (ud tilHelsingevej) 
 
Brønden er formentlig tilstoppet og er så årsag til, at Helsingevej er oversvømmet 
ved kraftige regnskyl, netop nu her i dag ved dagens regnskyl. 
 
Når gadekæret er oprenset kommer en meget gammel sensætning langs gadekæret til 
syne. Så en oprensning af gadekæret vil også have stor værdi for turismen i Smidstrup. 
Vi har indhentet tilbud fra entreprenør Svend Erik Norby på oprensning af gadekæret, 
herunder bortskaffelse af bundslammet. 
 
Tilbuddet lyder på kr. 147.500,00 incl. moms. Kopi af tilbuddet vedlægges. 
 
Opmærksmheden henledes i øvrigt på, at vi naboer gerne vil gøre en indsats 
fremadrettet for at forskønne området, såsom opsætning af nogle bænke m.m., samt 
slåning og vedligeholdelse af græsarealerne rundt omkring gadekæret.  
 
For den gode ordens skyld skal vi dog bemærke, at vedligeholdsen af gadekæret 
naturligvis fortsat må hvile på kommunen, idet gadekæret fungerer som regnvandsbassin. 
Vi håber på en velvillig behandling af vores ansøgning. 
 
På vegne naboerne 
Niels Larsen 
Hågendrupvej 3, Smidstrup 
mail: niels-sus@larsen.dk 
Tlf. 24658203 
Naboer: 
Kim og Elsebeth, Helsingevej 30, Smidstrup 
Kristine Frisenfeldt Horn, Smidstrupvej 116, Smidstrup 
Carsten Nilsson, Helsingevej 28, Smidstrup 
Kenneth Dam, Helsingevej 28-A, Smidstrup 
Jens P. Nielsen, Hågendrupvej 5, Smidstrup 
Tommy Jensen Kjærgaard, Helsingevej 24, Smidstrup 
Jørgen Steen Nielsen, Helsingevej 33, Smidstrup 
Søs Dannermann Clausen og David Mohr Petersen, Hågendrupvej 7, Smidstrup 
Helle Hoffmann, Helsingevej 31, Smidstrup 
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40. Indkøb af spinningcykler til BSI Fitness 
 

Vi ansøger hermed om at komme i betragtning til tilskud fra puljen for Kultur, Idræt og Landsbyer. 

Vi ansøger om et tilskud til anskaffelse af spinningcykler. Ifølge indhentet tilbud er udgiften ca. 

50.000 kr. 

 

Formål: At skabe attraktive tilbud i nærområdet. Spinning er en efterspurgt aktivitet blandt alle 

aldersgrupper. Hvis man i dag skal gå til spinning er nærmeste muligheder at benytte fitnesscentre i 

Græsted, Gilleleje eller Helsinge. Selvom der ikke er så dertil, betyder det alligevel, at man ikke 

lige smutter til spinning, når man har en ledig times tid. Det er vigtigt for et lokalområde som 

Blistrup, at der er attraktive tilbud i nærområdet, så især børnefamilier og ældre har et tilbud tæt på 

bopælen, uden at man er afhængig af at skulle benytte egen bil eller offentlig transport for at 

komme til aktiviteten. Det vil give værdi og sammenhængskraft Blistrupområdet, at der er attraktive 

tilbud i nærområdet. 

 

Indhold: Aktiviteten er motion. Spinning er en motionsform, som de fleste kan dyrke, uanset 

helbredsmæssige skavanker. Aktiviteten kan medvirke til, at flere får lyst og mulighed for at dyrke 

motion og dermed styrke deres sundhed. 

 

Målgruppe: Borgere i Blistrupområdet og omegn. aldersgruppen er fra unge til ældre. 

Vi håber på velvillig indstilling til vores ansøgning. Hvis der ønskes yderligere oplysninger, kan 

henvendelse rettes til formand Brian Jensen Brian1510@me.com eller undertegnede. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Lissi Nielsen 

bestyrelsesmedlem 
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41. Indretning og møblering af fællesarealer i Kampsportscentret 
(Toftehallen) 
 

På vegne af Kampus.dk (Bushi, Bokseteam Helsinge, Ramløse judo og jiu jitsu og 
Helsinge Taekwondo ) søger jeg hermed 100.000 kr til indretning og møblering af 
fællesarealer ( ikke hal ) i Kampsportscenteret i den nuværende Toftehal, når dettes 
ombygning er bragt til ende.  
Vi søger pengene, da vi ønsker, så hurtigt som muligt efter ombygningen, at kunne 
fungere optimalt. Vores fælles lokaler( ikke hal) består af: 
 
Stort fællesrum med køkken ( køkkenet er etableret). 
Styrketræningsfaciliteter 
Mødelokale/Av-rum 
Indgangsparti 
Kontor til administrative opgaver. 
Derudover omklædningsrum, rengøringsrum og toiletter. 
 
Lokalerne skal indrettes og møbleres optimalt, så vores udgangspunkt bliver så godt som 
muligt, så vi hurtigt kan udnytte hele centerets fulde potentiale. Så vores fælles 
kampsportscenter bliver tiltrækkende både for bredden, eliten, lokalsamfundet og andre 
mulige interessenter. 
 
 
Med venlig hilsen 
På vegne af Kampus.dk 
Formand 
Anne Brorson Petersen  
Helsinge taekwondo 

 

http://kampus.dk/
http://kampus.dk/

