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Vedr.: Ansøgning til Kulturrådspuljen 2016.

Projekt: Udarbejdelse af rapport om årets Klimacykelture.
Klimagruppen i Gribskov har i 2014-15 afviklet en række  cykelture med miljø og klimamæssigt 
indhold og der har været stor interesse for turene. Herved har mange mennesker fået kendskab til de
miljømæssige tiltag, der er i Gribskov Kommune. Enkelte ture har også gået lidt ind i 
nabokommunerne. 
Ud over den direkte formidling på selve turene, skriver vi om dem i lokalaviserne og for turene, der 
blev afviklet i 2014-15 udarbejdede vi en rapport med fyldige faglige referater af ekskursionerne.

Disse ture og slutrapporten derfra blev finansieret af en bevilling fra kommunens Klimapulje i 
2014.

Ud over formidling af klima- og miljøforhold, er der også tale om at deltagerne får indblik i 
lokale kulturforhold. Eksempelvis er en af turene gået til Esrum Kloster og -møllegård, hvor 
en kyndig kulturel formidler (Peter Kalko) gav et spændende indblik i munkenes 
ingeniørarbejde tilbage fra år 1150.

Selv om vi af klima- og miljømæssige grunde bestræber os på at begrænse brugen af papir mest 
muligt, bl.a. ved gøre slutrapporten tilgængelig som pdf-fil, så deltagerne og de steder, vi har 
besøgt, selv kan printe den ud, hvis de har behov for det, er der brug for et mindre antal trykte 
eksemplarer til bl.a. bibliotekerne og de relevante politiske udvalg. I begge tiltælde har vi udgifter 
til professionel layout. Hvis Kulturrådet er interesseret i at se slutrapporten for turene i 2014-2015, 
fremsender vi gerne rapporten.

Klimagruppen har også et turprogram her i 2016, men ikke noget budget til at udarbejde en 
efterfølgende rapport, hvorfor vi hermed søger penge dertil, således at de indsamlede oplysninger 
kan komme yderligere ud i Gribskov kommune, herunder på bibliotekerne.

Budget for slutrapport 2016:
Udarbejdelse af rapport som PDF-fil om 5 temacykelture i 2016 :
   5 x 4 timer + 5 timer til generelt stof a 200 kr =  5.000 kr
   Formidling af rapporten:    3 timer a 200 kr  =     600 kr

I alt  =   5.600 kr
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Bilag:
Oversigt over tematurene 2016.
Klimagruppens regnskab for 2015.


