
 

Kulturkontrakt 2015

Gillelejehallen og Gribskov Kommune v/Kultur- og Idrætsudvalget
                                                                                                                                                             
Kontrakten er et led i Gribskov Kommunes strategiske indsats for at være en attraktiv kommune og
en del af kommunens kulturstrategi. 
Kontrakten er med til at sætte fokus på Gillelejehallen, som et væsentligt kulturtilbud i området, 
med det formål at kulturinstitutionens / foreningens aktiviteter bliver synlige for turister og borgere. 

Center for Kultur, Fritid og Turisme tilbyder samarbejde og dialog med Gillelejehallen på 
mangfoldige nivauer, der spænder fra markedsføring af arrangementer til facilitering af større 
begivenheder og udviklingstiltag.

Kulturkontraktens intention er, at sikre helhed mellem Gribskov Kommunes overordnede indsats på
kulturområdet og Kulturinstitutionens / foreningens egne visioner, mål og særkende.
Med denne kontrakt lægges der derfor op til samspil og partnerskab i løbende udvikling.

Dette samspil skal også ses i lyset af et overordnet attraktions- og museumstilbud i Nordsjælland, 
der omfatter både kulturinstitutioner, kulturelle foreninger og borgerdrevne initiativer. Et samspil, 
der skal bidrage til at styrke Nordsjælland som brand i forhold til turisme og bosætning. 

Gillelejehallen ses som en væsentlig samarbejdspartner i udviklingen af dette samarbejde.

Med kontraktens indgåelse forpligter Gillelejehallen sig til at forholde sig til Gribskov kommunes 
indsatsområder på det kulturelle område og bidrage til et innovativt og mangfoldigt kulturudbud.
Gribskov Kommune vil i årene fremover satse på stærke samarbejder på tværs, hvor kulturen er 
driveren i mødet med andre områder som sundhed, turisme, erhverv og byudvikling. 
Det er derfor vigtigt for Gribskov Kommmune fortsat at understøtte og facilitere kulturen - både den
professionelle og de mange frivillige ildsjæle. 

De nedenfor nævnte fokusområder er centrale strategiske indsatsområder for  2015 som 
kulturaktører i Gribskov Kommune forventes at forholde sig til;

• Kulturbaseret byudvikling
• Eventudvikling – festivaler og begivenheder
• Læringsreform – samarbejde med folkeskolen
• Tværkommunale og regionale samarbejder 
• Ildsjæle – iværksætteri, forenings- og borgerdrevne engagementer
• Kommunikation og synliggørelse – nye formidlingsformer
• Turismeudvikling

Kulturstrategiens vision :

Gribskov Kommune skal være kendt for kulturel mangfoldighed og aktiv handling, der tager afsæt i 
værdierne; kvalitet, nærhed, tværfaglighed og tilgængelighed.
Kulturlivet er dynamisk og nytænkende - et vækstområde for kreativitet - med respekt for 
kulturarven
Kulturen er bærende element for bosætning og udvikling i kommunen. Den er identitetsskabende 
og bidrager til livskvalitet og vækst for det enkelte menneske.



Kulturen er for, af, med og om mennesker.

De kulturstrategiske anbefalinger realiseres gennem:

• Kommunale drifts- og anlægsbudgetter samt større eksterne bevillinger, sponsorater og 
partnerskabsaftaler

• Tværkommunale samarbejdsinitiativer 
• Kulturudvalgets tilskudspolitik
• Løbende mangfoldige kulturtilbud
• At fremme strategiske investeringer på kultur- og idrætsområdet samt turist- og erhvervsområdet.

Ad denne vej ønsker Gribskov Kommune at opnå de kulturpolitiske mål:
En stærk kulturel profil for kommunen, der kobler kultur, viden, turisme, erhverv og byplanlægning 
til værdiskabende aktiviteter, netværk og partnerskaber
Et levende miljø, der understøtter borgernes initiativer og tilbyder brede rammer for udvikling og 
inddragelse i kreative processer.
Kendskab til kulturarven gennem øget formidling og synliggørelse af kulturlandskabet og historiske
mindesmærker

Gribskov Kommune tilbyder  Gillelejehallen

At indgå i et overordnet kulturnetværk 
At koordinere samarbejde med kommunens andre kulturelle institutioner/ foreninger 
At støtte Gillelejehallen gennem: 

 Samarbejde omkring udstillinger 
 At bidrage til at synliggøre og understøtte kendskabet til kulturliv i Nordsjælland  
 Fælles temaudstillinger og projekter
 Samarbejde omkring oplevelsesøkonomiske tiltag og større begivenheder
 samarbejde og sparring i relation til regionale, kommunale og nationale netværk og 

udviklingsprojekter på kulturområdet

Kultur og Fritid er vært ved et årligt netværksmøde med deltagelse af kulturinstitutioner og 
foreninger, der har indgået kulturkontrakter med Gribskov kommune. Tanken er, at disse møder 
skal virke som netværk, synliggøre kommunens aktuelle aktiviteter, samt bidrage til udvikling og 
opfyldelse af kulturinstitutionernes indgåede kulturkontraktaftaler. 

Kultur- og Idrætsudvalget kan til enhver tid revidere kontrakten i forbindelse med arbejdet med 
budgetlægningen.
Godkendt og revideret regnskab fremsendes til Center for Kultur, Fritid og Turisme 
årligt inden 15. maj

Gillelejehallen tilbyder Gribskov Kommune:
• at stille facilliteter til rådighed ved større events i Gilleleje

F.eks. tilbyde Gribskov Teaterforening at anvende omklædningsfaciliteter i forbindelse med 
afholdelse af gadeteater. 

• at gennemføre kulturelle aktiviteter for børn og unge
Bl.a. varetage planlægning og afvikling af sodavandsdisco for børn og unge.

• at bidrage til samarbejde med lokale idræts- og kulturforeninger



Økonomi:
Gribskov Kommune tilbyder bidrag på 25.000 kr for 2015

Nærværende Kulturkontrakt aftale gælder for 2015

Herefter evaluerer Kultur- og Idrætsudvalget Gillelejehallen, før evt. ny Kulturkontrakt for 2016 
kan indgås.

Aftale indgået mellem 
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