
Aktivitet 2014 2015 2016 2017 Bemærkninger

         25.000          20.000           15.000            10.000 

         50.000          50.000         100.000          100.000 

         23.300          23.300           23.300            23.300 

Advokat/revisor          25.000          10.000 

Klargøring af nyt kombineret  kontor og foreningslokale          10.000          10.000 Indretning til træf formål

Tilskud til øget PR budget          10.000          10.000           10.000            10.000 

Flytning og forlængelse af smalsporet jernbane          15.000          10.000 

Klargøring af arealet til veterantræf          25.000          10.000 

         20.000            5.000             5.000              3.000 

Generel udvikling af træffet          20.000          15.000           10.000            10.000 

Samlet        223.300        163.300         163.300          156.300 

Noter :

Tilskud til projektlederløn

Dette tilskud er essentielt i forhold til at bevare en fastansat 
koordinator i forbindelse med Græsted Veterantræf - især i 
opstartsfasen for foreningen som en integreret del af 
Eventplads Græsted og med et øget samarbejde/ 
koordinering af frivillige Gribskov kommune baseret 
foreninger indsats på træffet.

Leje af eventplads arealer

Denne lejeindtægt er for den kommende Fredbo-gård fond, 
essentiel i forbindelse med at drive Eventplads Græsted. 
Udgiften skal også ses i lyset af andre events i denne 
størrelse vil blive afkrævet samme leje med intentionen om 
at der ikke skal gøres forskel på events.

Indlejning af kontorlokale Flytning til lokale på Fredbogård - prisen tager udgangspunkt 
i aktuel leje hos Gribvand.

Ekstraordinære omkostninger til advokat/revisor i forbindelse 
med stiftelse af fond til samarbejdet med Gribskov 
kommune. Udgifter som GVT har afholdt for træfforeningens 
midler

Det er et primært mål at øge tilskuer tilstrømningen til 
veterantræffet over fem år og sekundært at sætte fokus på 
Gribskov kommune i forbindelse med træf og den nye 
eventplads. I forbindelse med om allokering af træffet til den 
"nye" eventplads vil der være behov for øget markedsføring 
for at understøtte nævnte målsætninger.

Flytning og derefter en udbygning af denne unikke 
træfingridiens er nødvendig i forbindelse med aftalerne 
omkring jordfordeling ved indgåelse af aftalen om Eventplads 
Græsted. 

I forbindelse med Eventplads Græsted aftalerne skal træffets 
militær- og cross bane flyttes og her skal der udføres en del 
anlægsarbejder. Disse arbejder vil være engangsarbejder 
udført over en toårig periode. Herudover er det meget 
populære traktortræk areal ligeledes forsvundet og en ny 
allokering af arealet kræver en ny investering samt en masse 
frivilligt arbejde. Intentionen er at udføre areallayoutet sålees 
at eventuelle andre events kan få glæde af arealet - uagtet at 
det suverænt er gvt der har behovet pt.

Investering i danmarks eneste dødsdrome samt 
vedligeholdelses restaurering af denne samt af Gillelejes 
gamle luftgynger som.

Veterantræffet har fået muligheden for at overtage Danmarks 
eneste dødsdrome til stationering i Græsted. I forbindelse 
med intentionen om at øge publikums tilstrømningen og en 
mulig benyttelse i forbindelse med eventplads arrangementer 
i øvrigt, er det således et stor ønske at kunne anskaffe og 
vedligeholde denne unikke rarietet. Ligeledes kræver det 
noget vedligeholdelse at holde de unikke Gilleleje luftgynger i 
drift.

Note : støttebeløbet affases over en fire årig årrække, men 
det samlede beløb giver et årligt beløb på ca 202.000. Aht 
den meget pressede opstartsfase er beløbet i 2014 
væsentligt større end år 2017.

Græsted Veterantræf forening har på nuværende tidspunkt indarbejdet og vedtaget et 2015 budget hvor den stipulerede kommunestøtte er af vital betydning for udvikling af 
konceptet.

Investering og idriftssættelse af Danmarks sidste dødsdrome har vist sig mere omfangsrigt end først antaget og løber nu op i ca. kr. 50.000. En yderligere istandsættelse vil løbe 
op i samme beløb som forventes afholdt i 2015.Finansieringen hertil skal ske i samarbejde med Fredbogård fonden.

Da arbejdspresset i forbindelse med at promovere GVT og Græsted Eventplads har vist sig meget større en antaget vil der blive sat massivt ind på at etablere et sekrearitat i 
forbindelse med begge . Sekretaritatet er tiltænkt en delvist lønnet medarbejder som finansieres i samarbejde med Fredbogård fonden, og sigtet er at få øget besøgstallet til 
GVT samt få boostet antallet af events på Græsted Eventplads. Lige pt. er der planlagt Græsted Veterantræf, en afdeling af DM i Garden Puller ( mini traktor træk) og endelig 
det lokale traktortræk som blev afviklet for første gang i år. Endelig er der seriøse forhandlinger om et Sjællandsdækkende 4X4 opvisnings arrangement og en familie 
musikfestival. Slutteligt er der stadig tanker om et efterårs mini veterantræf som ikke blev til noget i 2014.
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