
 
 
 
 
 
    

 Side 1

Puljen Kultur, Idræt og Landsbyer  

 Oversigt  over ansøgninger til puljen for 
Kultur, Idræt og Landsbyer - administrationens vurderinger 

 
Nummerering 1
Projektets titel: Friluftskort for Arresø
Ansøger: Jens Erik Larsen, Foreningen Frie Fugle
Projektets formål og indhold: Udarbejdelse af friluftskort over Arresø med oplysninger 
om adgangsregler, hvor der er adgang til drikkevand, indkøbsmuligheder, 
overnatningsmuligheder herunder teltpladser med shelter, WC m.m. 
Særlige udfordringer: 
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne
 

Nummerering 2
Projektets titel: Pilgrimsruten Tisvildevejen
Ansøger: Rigmor Westh Baagøe
Projektets formål og indhold: Tilskud til 2 overnatningstønder til Ramløse samt 
udarbejdelse af forbedret kortmateriale med kort fra Matrikelstyrelsen
Særlige udfordringer:
Økonomi: 224.000 kr. 
Administrationens vurdering af ansøgningen:
Lever op til ansøgningskriterierne

Nummerering 3
Projektets titel: Byforskønnelse af Esrum i Kongernes Nordsjælland
Ansøger: Karsten Milton, Esrum Borgerforening
Projektets formål og indhold: Etablering af attraktivt udendørs fællesrum i Esrum
Særlige udfordringer: Det skal undersøges, om det er kommunal jord, der er tale om
Økonomi: 200.000 kr. 
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne

Nummerering 4
Projektets titel: Læringsspil om reformationen på Esrum Kloster
Ansøger: Helle Simonsen, Esrum Kloster og Møllegård
Projektets formål og indhold: Fysisk spilmateriale i samspil med mundtlig vejledning og 
scenografisk iscenesættelse af Esrum Klosters historiske rum
Særlige udfordringer:
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Økonomi: 250.000 kr. 
Administrationens vurdering af ansøgningen:
Lever op til ansøgningskriterierne
 

Nummerering 5
Projektets titel: Rekonstruktion af helligkilden, Snokilde på bakken Baunen, Annisse
Ansøger: Jette Haugaard
Projektets formål og indhold: Rekonstruktion af helligkilden Snokilde på bakken Baunen 
i Annisse. Kan besøges af alle.
Særlige udfordringer:
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen:
Lever op til ansøgningskriterierne

Nummerering 6
Projektets titel: Promovering af badminton i Blistrup
Ansøger: Michael Taggatsz-Paulsen, BSI Badminton
Projektets formål og indhold. Ekstraordinær promovering af badminton i Blistrup
Særlige udfordringer:
Økonomi: 25.000 kr. 
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Falder udenfor ansøgningskriterierne. Henvender sig primært til nye/kommende 
medlemmer af badmintonklubben.

Nummerering 7
Projektets titel: Badebro i Tisvildeleje
Ansøger: Inge Læbo
Projektets formål og indhold: Forslag om at bygge en badebro i Tisvildeleje
Særlige udfordringer: Det er en enkeltperson som ansøger. Uklart, hvem der skal bygge 
badebroen. Måske alene tale om en god idé?
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne - men uklart hvem der skal stå for etableringen
 

Nummerering 8
Projektets titel: Udbedring af skader i Ramløse lystbådehavn
Ansøger: Mogens Køster, Arresø Sejlklub
Projektets formål og indhold: Ansøgningen indeholder 2 ansøgninger.
1. Udbedring af skader på på det ene havnemolehoved ved indsejlingen til Ramløse 
Lystbådehavn, hvor M/S Frederikke lægger til.
2. Udgravning af indløbet til Ramløse Lystbådehavn
Særlige udfordringer: Uklart om det er Ramløse Sejlklub, som vil forestå arbejdet
Økonomi: 120.000 kr. + 50.000 kr. - ialt 170.000 kr. 
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Administrationens vurdering af ansøgningen:
M/S Frederikke tiltrækker turister, så med det udgangspunkt lever ansøgningen op til 
ansøgningskriterierne.

Nummerering 9
Projektets titel: Sommerselsportsaktiviteter - åbent hus / kom og vær med arrangementer
Ansøger: Marianne Nielsen, Gilleleje Sejlklub
Projektets formål og indhold: Sommersejlads og andre vandaktiviteter i løbet af 
sommeren - åben for alle + 1 uges sommercamp for børn og unge i juli 2017.
Der ansøges om støtte til modernisering og renovering af diverse faciliteter og udstyr på 
havnen i Gilleleje
Særlige udfordringer:
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne.

Nummerering 10
Projektets titel: Høhotel på gården Tirsvæld
Ansøger: Søren Grene
Projektets formål og indhold: Ledig staldkapacitet til rådighed for gæsteryttere. Knytte 
mulighed for indkvartering i shelter (også for ornitologer, cykelturister mv.)
Særlige udfordringer: Puljen for Turisme og Erhverv er også ansøgt. - 
Kommunalfuldmagten? Der er tale om initiativ på privat grund/ejendom. Privat indtjening?
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
God idé - men privat initiativ på privat grund/ejendom, så kommer nok i konflikt med 
Kommunalfulsdmagten
 

Nummerering 11
Projektets titel: Fortællefestival WOODstorries 2017
Ansøger: Karl Erik Frederiksen & Ann Mari Urwald, Nordkystfortællerne
Projektets formål og indhold: Fortællefestival på Fændrikshus i Gribskov.
Særlige udfordringer: Fortællefestivalen er en gentagelse af fortællefestival i 2016 
samme sted.
Økonomi: 47.000 kr. 
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne.

Nummerering 12
Projektets titel: Etablering af naturlegeplads i Tisvilde
Ansøger: Signe Øland Kondo
Projektets formål og indhold: Etablering af naturlegeplads i Tisvildeleje. Inde i skoven 
med adgang bag det kommende Naturrum.
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Samarbejdspartnere på plads. Tilladelser på plads
Særlige udfordringer: Der skal være helt styr på den efterfølgende drift
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne

Nummerering 13
Projektets titel: Indkøb af kajak til målgruppen 15-25 år
Ansøger: Stefan Hammerich, Tisvilde Kajak Klub
Projektets formål og indhold: Indkøb af en kajak målrettet unge mellem 15-25 år 
(kommende medlemmer)
Særlige udfordringer: For snæver - retter sig mod potentielle kommende medlemmer
Økonomi: 9.000 kr. 
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Falder udenfor ansøgningskriterierne, Henvender sig primært til nye/kommende 
medlemmer.
 

Nummerering 14
Projektets titel: Sommerskole i Billedskolen - Naturskolen i Ramhuset fra sommeren 
2017
Ansøger: Carsten Filberth
Projektets formål og indhold: Ugentlige aktiviteter for børn, unge og forældre i og 
omkring Ramløse/konkret Ramhuset.
Særlige udfordringer: 
Økonomi: 20.000 kr. 
Administrationens vurdering af ansøgningen. 
Lever op til ansøgningskriterierne.

Nummerering 15
Projektets titel: Genopførelse af den gamle teatersal på Esrum Kost- & Friskole
Ansøger: Jesper Harrsen, Esrum Kost- & Friskole
Projektets formål og indhold: Genopførelse af gammel teatersal på Esrum Kost- og 
Friskole.
Særlige udfordringer: Selvom det angives, at lokalsamfundet kan få glæde af teatersalen 
er der tale om etablering i en ikke kommunal institution. Kommunalfuldmagten?
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Konflikt med Kommunalfuldmagten? Falder udenfor ansøgningskriterierne.

Nummerering 16
Projektets titel: Morgentræning (basistræning) for kommunens unge talenter og 
eliteidrætsudøvere
Ansøger: Bente Knudsen, Gribskov Elite og Talentudvikling
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Projektets formål og indhold: Tilbud om morgentræning (basistræning) for kommunens 
unge talenter, der er tilknyttet Gribskov Elite og Talentudvikling, elever fra Gribskov 
Gymnasium idræts- og trænerlinie samt elever fra kommunens idrætsklasser på 
gymnasiet og kommunens folkeskoler.
Særlige udfordringer: Tilbuddet kan kun køre, hvis der skaffes kommunal finansiering, så 
der er ikke tale om et tilbud, som efterfølgende bliver selvfinansieret. 
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne (som midlertidigt tilbud)
 

Nummerering 17
Projektets titel: At være frivillig på en kulturinstitution og at blive en del af fællesskabet
Ansøger: Line Kjær, Munkeruphus
Projektets formål og indhold: Optimering af tiltag overfor frivillige og indhentning af 
relevant viden og erfaring
Særlige udfordringer: Et tiltag, som styrker frivilligheden men som nok falder udenfor 
denne puljes ansøgningskriterier (kultur, idræt og landsbyer)
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Falder udenfor ansøgningskriterierne

Nummerering 18
Projektets titel: Renovering af flygel, kvalitetsløft af musikcaféerne og forbedring af 
markedsføring
Ansøger: Kaj Rafn, Café Classic
Projektets formål og indhold: ansøgning med 3 dele: 1. Renovering af flygel. 2. Støtte til 
honorar til professionelle kunstnere. 3. Støtte til markedsføring
Særlige udfordringer: 
Økonomi: beløb ikke oplyst på 1. 2: 15.000 kr. 3: 6.000 kr.
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne. Da arrangementerne er åbne for alle.

Nummerering 19
Projektets titel: Brobygning mellem det sportslige og det sociale ved Vejbyhallen og 
boldbanerne i Vejby
Ansøger: Steen Biilmann m.fl. 
Projektets formål og indhold: Etablering af legeplads for store børn samt opførelse af 
shelter - kobler sig på aktivitetsområdet ved Vejby Hallen
Særlige udfordringer: 
Økonomi: 350.000 kr. 
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne.
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Nummerering 20
Projektets titel:Etablering og indretning af lokaler i Ramhuset samt indkøb af div. 
rekvisitter
Ansøger: Lars Hybel, Ramhuset
Projektets formål og indhold: Etablering og indretning af lokaler, indkøb af skilte, 
kaffemaskine, projektor, lys- og lydanlæg, computer, bogreoler mm. til Ramhuset som skal 
være et samlingssted for Ramløseborgerne 
Særlige udfordringer: Basale fornødenheder i et foreningshus - måske ikke så meget en 
strategisk investering? 
Økonomi: 100.000 kr. 
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne.

Nummerering 21
Projektets titel: Lys og træning på Naturlegepladsen i Esrum
Ansøger: Line Elsig
Projektets formål og indhold: Opsætning af lys på Naturlegepladsen i Esrum samt 
udarbejdelse og opsætning af plancher med inspiration til aktiviteter og øvelser der kan 
laves på naturlegepladsen og i særdeleshed på crossfitområdet af denne.
Særlige udfordringer: Delvist sammenfald med ansøgning 29
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne. Men bør kobles sammen med ansøgning 29.

Nummerering 22
Projektets titel: Snescooter til trækning af langrendsspor
Ansøger: Line Elsig
Projektets formål og indhold: Anskaffelse af snescooter til trækning af langrendsspor + 
etablering af team, som forpligter sig til at trække spor, når der er sne.
Særlige udfordringer: 
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne.

Nummerering 23
Projektets titel: Hesteweekend for turister og potentielle tilflyttere i samarbejde med 
lokale rideklubber
Ansøger: Marianne Christensen
Projektets formål og indhold: Samarbejde mellem 9 rideklubber i kommunen om 
etablering af en weekend med hesteaktiviteter for borgere, turister og potentielle 
nytilflyttere.
Særlige udfordringer: Puljen for Turisme og Erhverver er også ansøgt
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
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Lever op til ansøgningskriterierne. 

Nummerering 24
Projektets titel: Udvikling af Græsted Ringridning
Ansøger: Tina Seligmann, Græsted Ringridning
Projektets formål og indhold: Der søges om midler til at etablere en styregruppe for 
Græsted Ringridning.
Særlige udfordringer: Græsted Ringridning arrangeres og gennemføres af en enkelt 
person. Fremfor etablering af en styregruppe, bør det anbefales, at der dannes en forening 
til planlægning og gennemførelse af Græsted Ringridning.
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Falder udenfor ansøgningskriterierne.

Nummerering 25
Projektets titel: Bålhytte og pizzaovn ved Ramløse skole - Ramhuset, etablering af 
madpakkehus ved Ramløse gadekær og shelters ved Ramløsehallen
Ansøger: Niels Henriksen, Nordsjællands Naturskole m.fl.
Projektets formål og indhold: Bredt samarbejde om etablering og servicering af en 
række primitive faciliteter som kan bibringe overnatningsmuligheder i Ramløse
Særlige udfordringer: 
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne.

Nummerering 26
Projektets titel: Multibane i Bøgeskoven ved Gillelejehallen
Ansøger: Mai Smedegaard, Fonden Gillelejehallen og Strandbakkeselskabet
Projektets formål og indhold: Etablering af en multibane ved Gilleleje Hallen på 
Strandbakkeselskabets jord/grund.
Særlige udfordringer: Opmærksomhed på nabogener mv.
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne.

Nummerering 27
Projektets titel: Filmoptagelse af guide ture i Tisvildelejeområdet 
Ansøger: Christian Friis, Vejby-Tibirke Selskabet
Projektets formål og indhold: Filmoptagelse af 5 guidede ture i Tisvildeområdet. Turene 
har lokalhistorisk og kulturhistorisk interesse. Formål: at bevare den viden som ligger hos 
den lokale guide.
Særlige udfordringer: Hvem er målgruppen? Måske er det mere en sag for Gribskov 
Arkiv og/eller Museum Nordsjælland.



 
 
 
 
 
    

 Side 8

Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Falder udenfor ansøgningskriterierne.

Nummerering 28
Projektets titel: Etablering af fitnessfaciliteter i Gillelejeområdet
Ansøger: Erling Bertrand, Gilleleje Boldklub
Projektets formål og indhold: Etablering af Foreningsfitness i Gilleleje. Ansøgningen går 
på indkøb af redskaber til fitnesslokale i Gilleleje Boldklubs lokaler.
Særlige udfordringer: Det er uklart, om der er kontakt til Foreningsfitness.dk (DGI og 
DIF), som rådgiver om etablering af foreningsfitness. Det skal fremgå tydeligere, hvis 
ansøgningen går videre til 2. runde.
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne. 

Nummerering 29
Projektets titel: Skiltning ved crossfitbanen ved Naturlegeplads i Esrum
Ansøger: Lars Blok, Esrum Idrætsforening
Projektets formål og indhold: Skiltning v. crossfitbanen ved Esrum Naturlegeplads. 
Plancher med vejledning brug af redskaberne.
Særlige udfordringer: Delvist sammenfald med ansøgning 21
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne. Men bør kobles sammen med ansøgning 21.

Nummerering 30 
Projektets titel: Etablering af flyveplads til modelflyvning
Ansøger: Thomas Larsen, Modelklubben Nordkysten
Projektets formål og indhold:Etablering af flyveplads til modelfly. Hovedsagentlig til 
modelklubben Nordkystens medlemmer, men der planlægges åbne arrangementer og 
events.
Særlige udfordringer: Skal indeholde åbne arrangementer for at leve op til kriterier.
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne. Under forudsætning at der bliver tale om åbne 
arrangementer/events på flyvepladsen.

Nummerering 31
Projektets titel: Opførelse af shelters, betalingsvandhane og overdækning af bålsted
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Ansøger: Tonny Jensen, DDS Holbo Gruppe
Projektets formål og indhold:Midler til opførelse af 2 shelters, en betalingsvandhane og 
overdækning af bålplads. 
Målgruppen er bla. borgere og turister (friluftsturisme) samt kommunens børn.
Særlige udfordringer: Skal kunne bookes af borgere og turister
Økonomi: 121.600 kr.
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne.

Nummerering 32
Projektets titel: Sikkerhed ved traktortræk på Græsted Eventplads
Ansøger: Thomas Larsen, Traktortræk Nordsjælland 
Projektets formål og indhold: Indkøb af transportabelt hegn. Til brug ved traktortræk for 
at øge sikkerheden. Vil også kunne bruges af andre på Græsted Eventplads
Særlige udfordringer: 
Økonomi: 53.600 kr
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne.

Nummerering 33
Projektets titel: Sang i Laden - Kunst på væggene - Mad i gryderne - Liver i Ørby
Ansøger: Anne Bjørner, Musik og Kor i Tisvilde m.fl. 
Projektets formål og indhold: 3 arrangementer i den restaurerede lade på Frændekilde 
gården i Ørby. Der er tale om et foreningssamarbejde.
Særlige udfordringer: 
Økonomi: 36.000 kr. 
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne.

Nummerering 34
Projektets titel: Helsinge synger sammen dag
Ansøger: Anne Bjørner, Musik og Kor i Tisvilde
Projektets formål og indhold: Event i Kultursalen for voksenkor og åbne skolekor. 
Eventen er åben for publikum.
Særlige udfordringer: 
Økonomi: 20.000 kr. 
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne.

Nummerering 35
Projektets titel: Græsted Veterantræf udvidelse af aktiviteter
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Ansøger: Henrik Ewald, Græsted Veterantræfforening 
Projektets formål og indhold: Udvidelse af aktiviteter på Græsted Veterantræf 2017.
Særlige udfordringer: 
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne.

Nummerering 36
Projektets titel: Udviklingsstrategi GymHelsinge
Ansøger: Kristin Petersen, GymHelsinge
Projektets formål og indhold:Udvikle aktivitetstilbud til daginstitutioner, skoler, 
specialskoler og uddannelsesinstitutioner i GymHelsinge. Midlerne skal anvendes som en 
pulje, som institutionerne kan søge tilskud fra til aktiviteterne.
Særlige udfordringer: 
Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
På kanten af at leve op til ansøgningskriterierne.

Nummerering 37
Projektets titel: Nye rammer og vilkår for et samlingssted i Tisvilde
Ansøger: Allan Thoft Jensen, Tisvildeleje Gymnastik Forening 
Projektets formål og indhold: Tværgående lokal projektgruppe er nedsat. Etablering af 
et samlingspunkt i og omkring Idrætshuset i Tisvilde. Der ønskes en nytænkning af 
området, og der er planlagt borgermøde den 16.11.16 (idémøde).
Særlige udfordringer: Projektet forventes tidligst realiseret i 2018. Ansøger kan evt. 
anmodes om at indsende ny ansøgning til puljen i 2017.
Økonomi: 250.000 kr. 
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Lever op til ansøgningskriterierne.

Nummerering 38
Projektets titel: Udvidelse af Modeltog-anlæg
Ansøger: Jørgen Jæger, Helsinge Model Togklub
Projektets formål og indhold: Udvidelse af modeltoganlæg. Gerne på længere sigt så 
stort, at det kan blive en turistattraktion.
Særlige udfordringer: Puljen for Turisme og Erhverv er også ansøgt. - I første omgang er 
der tale om en udvidelse som fortrinsvist er henvendt til medlemmer af Model Togklubben. 

Økonomi: Beløb ikke oplyst
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Falder udenfor ansøgningskriterierne.

Nummerering 39
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Projektets titel: Oprensning af Smidstrup Gadekær 
Ansøger: Niels Larsen
Projektets formål og indhold: Naboer til Smidstrup Gadekær søger om midler til 
oprensning af Gadekæret.
Særlige udfordringer: Der er tale om et Gadekær, som kommunen har 
vedligeholdelsespligt på.
Økonomi: 147.500 kr. 
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Falder udenfor ansøgningskriterierne.

Nummerering 40
Projektets titel: Indkøb af spinningcykler til BSI Fitness
Ansøger: Lissi Nielsen, BSI Fitness
Projektets formål og indhold: Indkøb af spinningcykler til BSI Fitness (Foreningsfitness).
Særlige udfordringer: Henvender sig til medlemmer.
Økonomi: 50.000 kr. 
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
På kanten af at leve op til ansøgningskriterierne.

Nummerering 41
Projektets titel: Indretning og møblering af fællesarealer i Kampsportscenter (Toftehallen)
Ansøger: Anne Brorson Petersen, Helsinge Taekwondo m.fl. 
Projektets formål og indhold:Midler til indkøb af møbler i fællesarealer i det kommende 
kampsportscenter i Toftehallen.
Særlige udfordringer:  Henvender sig til medlemmer
Økonomi: 100.000 kr. 
Administrationens vurdering af ansøgningen: 
Falder udenfor ansøgningskriterierne.


