
Center for Kultur og Fritid 
Fritid og Turisme 
Skolegade 43 
3200  Helsinge 
 
 
     Ramløse, den 10. maj 2016  
 
Ansøgning om tilskud/støtte til nyt tiltag i Ramløse, Ramløse Midsommerfest 
 
 
Vi i Ramløse Borgerforening har gået med nogle tanker om at lave et anderledes Skt. Hans arrangement.  
Et arrangement hvor man samles og hygger sig, børn og voksne – alle er velkomne. 
 
Borgerforeningen har tidligere 4 år i træk lavet Ramløse Familiefestival, i år skal det være lidt anderledes og 
tingene bliver lidt sjovere, når vi er flere der trækker læsset. 
 
Derfor er vi gået sammen med Ramløse Hallen samt Arresø Kajakklub om at lave Ramløse Midsommerfest 
som en fast tradition i stedet for en Sankt Hans fest en almindelig tirsdag aften.  
 
Datoen i år er sat til lørdag den 18. juni 2016.  
 
Arrangementet starter kl. 17.00 og vi er i gang med at skaffe 2-3 bands som skal stå for underholdningen 
hele aftenen. Det skal foregå ved Ramløse Lystbådehavn, hvor vi sætter store telte op, borde/bænke, 
kulørte lamper etc.  
 
Tema´et er midsommer og vi lægger i vores annoncering op til, at kvinderne skal komme med 
blomsterkranse i håret og herrerne med stråhatte.  
 
Ramløse Hallen, v. Arne Petersen, står for maden, Kajakklubben for kaffe/the/kager og vi i 
Borgerforeningen står for salg af øl/vin/vand og får indtægter ved dette.  
 
Men – sådan et arrangement koster jo penge at stable på benene, og da alle vores indtægter er variable og 
afhængige af varesalget i baren, er vores budget forbundet med en vis usikkerhed (det foreløbige budget er 
vedhæftet til orientering). 
 
Vi tillader os derfor at søge Center for Kultur og Fritid om et tilskud på 5.000 kr. til dette arrangement, som 
vi håber bliver en stor succes og en ny tradition i Ramløse. 
 
 
Vi ser frem til at høre fra Jer. 
 
Mange hilsner 
Mette Alstrup 
 
Ramløse Borgerforening 
CVR: 30450876 
Email: alstrupmette@gmail.com 
Telefon: 22575014 
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