
ANSØGNINGSSKEMA 

LANDSBYPULJE 2014

Ansøgningsfrist Mandag den 20. oktober 2014 kl. 23:59
Ansøgning sendes til lokaldemokrati@gribskov.dk

Ansøger:
(forening, virksomhed, enkelt 
personer)

Esrum Idrætsforening & Esrum Borgerforening

Kontaktperson:

Lene Zeidler Gad, Næstformand i Esrum 
Borgerforening, suppleant i Esrum 
Idrætsforening

Adresse:

Klubhuset v/ Esrum Idrætsforening

Esrum Hovedgade 28

3230 Græsted 

Telefon:
22766735 (Mobil til Lene Gad)

Email:
lenegad@esrumborger.dk

Foreningens/virksomhedens 
CVR nr:
(CVR nr. kan ansøges via 
www.webreg.dk)

Cvr-nr Esrum Idrætsforening:

30263995

Titel på projektet:
(Arbejdstitel eventuelt)

Aktivitetscenter i Esrum

mailto:lokaldemokrati@gribskov.dk
mailto:lenegad@esrumborger.dk


Formål med projektet:
(Hvad er ideen med initiativet? 
hvordan knytter det sig til andre af
kommunens indsatsområder?)

Formålet med projektet er at skabe mere liv i 
foreningslivet og fællesskabet i 
Esrum/Esbønderup og samtidig bakke op om 
lokale tilbud til et aktivt idræts- og fritidsliv.

Et aktivt lokalsamfund med tilbud til børn og et 
spændende fritidsliv vil samtidig kunne 
tiltrække nye borgere til byen og fastholde flere
af de unge, 

Projektets indhold:
(Hvordan skal det foregå?)

Der er tidligere ansøgt om 300.000,- kr. heraf 
er der bevilget 150.000,- i første 
ansøgningsrunde

De 150.000,- rækker midlertidig kun til 
etablering af Crossfit-banen. Der ansøges 
derfor om yderligere midler til komplettering af 
Aktivitetscenter Esrum: 

Etablering af visuelt orientering af 
Aktivitetscenter Esrum. Der er tænkt opsat skilt
samt orienteringstavler ved klubhuset Esrum 
Hovedgade 28, Esrum estimeret pris 25.000,- 
kr. 

Aktivitetsposer indeholdende rekvisitter til 
boldspil, leg mv. pris 50.000,- kr.

Bålplads inkl. borde og bænke. Pris 25. 000,- 
kr.

 

Målgruppe:
Borgerne i Esrum og Esbønderup samt opland

Medvirkende:
(Hvem medvirker ved udførelsen? 
Hvilke samarbejdspartnere?)

Det tilstræbes at inddrage lokalbefolkningen, 
borgerforeningen, idrætsforeningerne samt 
lokale professionelle kræfter for etablering af 
Aktivitetscentret. 



Tids- og handleplan:
(Skitsering af tidshorisont. Er 
projektet fase-opdelt og i så fald 
hvilken del ansøges der til?)

Ultimo 2014 ansøgnings og projekterings fase.

Primo 2015 Projektgranskning og myndigheds 
behandling/godkendelse

Medio 2015 Etablering og åbning

Sted og fysisk placering:
(Angives med adresse og 
ejerforhold samt godkendelse fra 
evt. ejer om anvendelse af areal)

Esrum Hovedgade 28 Esrum, 3230 Græsted.

Aktivitetscentret er tænkt oprettet på del af 
Esrums Idrætsforenings boldbane, ejet af 
Gribskov Kommune

Budget:
(Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og oplysning
om andre tilbudsgivere. Desuden 
SKAL der vedlægges et budget for 
drift af projektet, herunder hvilke 
personer/foreninger/andre der er 
ansvarlig for den fremtidige drift af
projektet)

Der ansøges i anden runde om 100.000,- kr.

Driften af aktiviteterne anses at være ganske 
begrænset.

Crossfit anlægget er designet til udendørs brug,
det skal males ca. hver 3 år.

Bålplads og borde /bænke skal males ca. hver 3
år.

Aktivitetsposerne gennemgås efter hver udlån.

Idrætsforeningen og Borgerforeningen står som
ansvarlig for driften.

Maling af Crossfit anlægget, bålplads, 
borde/bænke er tænkt udført af frivillig 
arbejdskraft

Gennemgang og formidling af aktivitetsposerne
varetages på skift af Idrætsforeningen og 
Borgerforeningen.

Dato: 19. oktober 2014

Underskrift af Lene Zeidler Gad



tilskudsansvarlig:
(Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for Landsbypuljen 2014)


