
 

Rudolph Tegners Museum & Statuepark, Museumsvej 19, 3120 Dronningmølle 
Cvr.nr. 10153948 / kontonr. 2255 3499141237 

 

ANSØGNING  

PROJEKT: ANTAL GÆSTER I 

STATUEPARKEN 
 

Rudolph Tegners Museum & Statuepark henvender sig til Erhvervs- og 

Turismeudvalget for at ansøge om et beløb på 40.000 kr. inkl. moms (museet kan 

ikke trække udgiften fra da vi ikke betaler moms af vores entreindtægter) til at 

sætte tællere op i Statueparken med det formål at afdække hvor mange besøgende 

parken modtager årligt. 

Rudolph Tegnes Museum registrerer antallet af besøgende som går ind på museet, 

både gratister, børn og betalende gæster. Vi rapporterer dette tal årligt til 

Danmarks Statistik og bruger det til at sammenligne vores besøgstal med 

sammenlignelige institutioner. 

Statueparken har åbent hele året rundt og hele døgnet rundt og der er fri adgang.  

Vi skønner at parken har mellem 40.000-50.000 besøgende i Statueparken årligt. 

En stor del af disse er turister.  

Da antallet af parkens besøgende er et skøn, bliver dette ikke registreret nogen 

steder, men det er faktisk et vældig interessant tal, da vi, såfremt vi kan få et 

sikkert tal at arbejde med, vil få et klart billede af hvor mange mennesker som har 

glæde af parken.  

At kende tallet og kunne angive det til Danmarks statistik vil synliggøre at museet 

er en væsentlig større aktør i det nordsjællandske kulturliv end det betragtes som 

på nuværende tidspunkt. I forhold til Turisme og Erhverv er dette tal også 

interessant idet det viser at vores område i Gribskov har væsentlig mere at tilbyde 

end antaget: tal tæller. For museet vil tallet give større vægt når vi søger fonde 

o.lign. til at udvikle museet og dermed også tiltrække flere turister til området.  

Vi vil gerne opstille SensMax persontællesystem og har fået et tilbud af deres 

samarbejdspartner Gribskov Låse om opsætning. For at skæmme området 

opsættes tællerne så usynligt som muligt. Flere steder i små træhuse. Det skønnes 

at tællere ved 6 ind-og udgange vil være repræsentativt da de øvrige ind-og 

udgange bruges meget sjældent. 
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BUDGET  

 

 

Vi håber I vil støtte op om dette projekt og føler det er i hele Gribskov Kommunes 

interesse at kende dette tal, da vi ikke kan finde beløbet i vores budgetter til dette. 

Såfremt yderligere dokumentation eller spørgsmål mangler at blive besvaret er I 

velkommen til at kontakte mig på mobil 40 68 14 04. 

Projektet igangsættes så snart midlerne til det er fundet.  

 

Med venlig hilsen 

 

Luise Gomard 

Museumsdirektør 

Rudolph Tegners Museum & Statuepark 

www.rudolphtegner.dk 

email: gomard@rudolphtegner.dk 

Produkt Antal stk. Pris Samlet pris Dkr. 

Software SensMax EasyReport 1 1500,00 1.500,00 

Installering software på computer 3 432,00 1.296,00 

SensMax DE bi-directional people counter 6 2725,00 16.350,00 

Fibox PC95/60 HT, IP 66/67 til sensorerne 12 136,40 1.636,80 

SensMax SE data collector for people counter 1 2390,00 2.390,00 
Træ "hus" til SensMax, udført i Lærk e.lign. Vejrbestandigt træ 12 295,00 3.540,00 
Montering af sensorerne, Timer 10,5 432,00 4.536,00 

Montering af "træhusene", Timer 4,5 432,00 1.944,00 

Div. Materialer - kiler, skruer, pakninger o.a. 1 500,00 500,00 

Igangsættelse - opstart tællere og software / oplæring personale 1,5 432,00 648,00 

  
 

 

 

Samlet pris ex 
moms 31.544,80 

  

0,25 7.886,20 

 
inkl. moms 

 
39.431,00 
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