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Kultur- og Idrætsudvalg. Takster 2016 Takster 2017

Biblioteker
Gebyr ved overskridelse af lånetid
Børn under 18 år:
Efter 1 uges varsling kun via e-mail 0 0 kr.
Efter 2 ugers varsling via e-mail og brev 0 0 kr.
Efter 31 dage og derover 0 0 kr.

Voksne:
Overskridelse med 1-14 dage. Efter 1 uges varsling kun via e-mail 20 20 kr.

75 75 kr.

150 150 kr.

Ingen varsling og forlænget lånetid. 0 0 kr.

0 0 kr.

Institutioner:
Ingen gebyr som standard 0 0 kr.
Efter 2 ugers hjemkaldelse via e-mail og brev 0 0 kr.

0 0 kr.

Kopier
Enkeltpersoner:
A4 sort/hvid pr. stk. 2 2 kr.
A4 sort/hvid begge sider pr. stk. 4 4 kr.
A3 sort/hvid pr. stk. 4 4 kr.
A3 sort/hvid begge sider pr. stk. 8 8 kr.
A4 farve pr. stk. 2 2 kr.
A4 farve begge sider pr. stk. 4 4 kr.
A3 farve pr. stk. 4 4 kr.
A3 farve begge sider pr. stk. 8 8 kr.

Foreninger/institutioner:
A4 sort/hvid pr. stk. 0,50 0,50 kr.
A4 sort/hvid begge sider pr. stk. 1 1 kr.
A3 sort/hvid pr. stk. 1 1 kr.
A3 sort/hvid begge sider pr. stk. 2 2 kr.
A4 farve pr. stk. 1 1 kr.
A4 farve begge sider pr. stk. 2 2 kr.
A3 farve pr. stk. 2 2 kr.
A3 farve begge sider pr. stk. 4 4 kr.

Print
Sort/hvid pr. stk. 2 2 kr.
Farve pr. stk. 2 2 kr.

Efter 31 dage udsendes via email eller brev erstatningsregning for 
materialet

Overskridelse med 15-30 dage. Efter 2 ugers varsling via e-mail og 
brev

Efter 31 dage og derover – via email eller brev. Gebyr + 
erstatningspris for materiale

Biblioteket kommer brugere (Borgere, der pga handicap ikke selv 
kan komme på biblioteket)

Ved bortkommet eller beskadiget materiale via email eller brev 
erstatningsregning for materialet 

Efter 31 dage – via email eller brev. Erstatningsregning for 
materialet
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Transparenter A4 pr. stk. 5 5 kr.

Laminering
pr. stk. 5 5 kr.
pr. stk. 10 10 kr.
pr. stk. 10 10 kr.

Ved store opgaver aftales pris.

Musikskolen
Indskrivningsgebyr Kulturskolen (musikskole/billedskole) 59 60 kr.
Gruppeundervisning
Musikalsk legestue og Musikalsk forskole pr. mdr. 145 148 kr.
Musikværksted pr. mdr. 200 204 kr.
Op til 80 minutters musikundervisning pr. uge pr. mdr. 360 368 kr.
Band-undervisning ved 4 tilmeldte – 80 min. pr. uge pr. mdr. 360 368 kr.
Ensemble-undervisning ved 4 tilmeldte – 80 min pr. uge pr. mdr. 360 368 kr.
Gruppe af 3 elever i 45 min. pr. uge pr. mdr. 295 301 kr.
Soloundervisning
Soloundervisning i 20 min. pr. uge pr. mdr. 360 368 kr.
Soloundervisning i 30 min. pr. uge pr. mdr. 495 505 kr.
Talent tilbud *Nyt pr. mdr. 128 kr.
Sammenspil
For alle der ikke modtager undervisning koster deltagelse i kor pr. mdr. 120 123 kr.

pr. mdr. 175 179 kr.

Instrumentalundervisning på hold i 45 minutter med 4 elever pr. mdr. 400 400 kr.
Soloundervisning i 20 minutter pr. mdr. 725 725 kr.

Der gives ingen rabat

Billedskolen pr. mdr. 200 204 kr.

Kultursalen
Leje af kultursalen + foyer inkl. normal rengøring
- Foreninger minimumspris for 5 timer pr. lån 2.500 2.500 kr.

pr. lån 3.000-5.000 3.000-5.000 kr.

pr. lån 5.000 5.000 kr.

pr. lån 7.000-15.000,00 7.000-15.000,00 kr.

Ekstra udstyr/lyd og lys Efter aftale Efter aftale

Udvidet oprydning og rengøring efter aftale 1.800 1.800 kr.

Lån af hele foreningstelt pr. lån 4.500 4.500 kr.

A4 – 150 micron 
A4 – 150 micron med lim
A3 – 150 micron

pr.år.

For alle der ikke modtager undervisning koster deltagelse i 
sammenspil

Voksne over 25 år og borgere fra andre kommuner betaler den 
fulde lærerløn, da der ikke ydes kommunale eller statslige tilskud til 
denne gruppe:

Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2016 er 
for skoleåret 2016/2017.

Taksterne fastsættes for et undervisningsår, så taksten for 2016 er 
for skoleåret 2016/2017.

- Foreninger heldagsarrangementer afhængig af timer og 
bemanding efter aftale

- Erhvervsvirksomheder og kommercielle lejere minimumspris for 5 
timer

- Erhvervsvirksomheder og kommercielle lejere 
heldagsarrangementer afhængig af timer og bemanding efter aftale

Min. pr. 
gang

Foreningstelt  (slidtagegebyr)
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Lån af enkelt stående sektioner 450 450 kr.
Opsætning inkl. kørsel afhængig timer og bemanding pr. lån 4.000-5.000 4.000-5.000 kr.
Kørsel uden opsætning pr. lån 500 500 kr.

Gribskov Svømmehal
Voksen
Engangsbillet 40 40 kr.

260 260 kr.
Børn til og med 15 år
Engangsbillet 20 20 kr.

125 125 kr.
Pensionist + 65 år

200 200 kr.
Familiebillet
2 voksne og 2 børn 100 100 kr.
2 voksne og 1 barn 90 90 kr.
1 voksen og 2 børn 70 70 kr.
1 voksen og 3 børn 85 85 kr.
1 voksen og barn med barnevogn engangsbillet 60 60 kr.

385 385 kr.
Årskort
Voksen/Pensionist +65 år 999 999 kr.
Børn til og med 15 år 750 750 kr.

Halvårskort
Voksen/Pensionist +65 år 600 600 kr.
Børn til og med 15 år 400 400 kr.

Billetter til kørestolsbrugere
Handicap og hjælper 60 60 kr.

385 385 kr.
Handicap uden ledsager 40 40 kr.

260 260 kr.

1.800 1.800 kr.
1.100 1.100 kr.

350 350 kr.
60 60 kr.

Svømmehjælp – 5 turs billet 500 500 kr.
Vandskræk
Vandskræk – 5 turs billet 880 880 kr.
Vandskræk – Eneundervisning pr. gang 275 275 kr.

420 420 kr.
kr. 250 250
Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune
Hele hallen pr. timer 1.500 1.500 kr.
1 bane pr. time 250 250 kr.

Hele hallen pr. time 1.000 1.000 kr.
1 bane pr. time 200 200 kr.

pr. 
sektion

10 turskort

10 turskort

10 turskort

1 voksen og barn med barnevogn 10 turskort

Handicap og hjælper 10 turskort

Handicap uden ledsager 10 turskort
Senior Aqua fit
Senior Aqua fit – årskort
Senior Aqua fit – ½ årskort
Senior Aqua fit – 10 turskort
Senior Aqua fit – Endagsbillet
Svømmehjælp 

Babysvøm 8 gange (eskl. Indgang for forældre, købes ved siden 
af)

Leje - GK-foreninger offentlige event med betaling, hvor svømning 
ikke er deres primær idræt

Kunstgræsbaner
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Leje - private og foreninger uden for Gribskov Kommune
Hele banen pr. time 750 750 kr.
½ bane pr. time 375 375 kr.


