
ANSØGNINGSSKEMA 

LANDSBYPULJE 2014

Ansøgningsfrist Torsdag den 5.juni 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:
Mobil (Lene Gad): 22766735

Email:
Lene.gad@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:Lene.gad@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?)

Projektet er tænkt som en udvidelse af de 
aktiviteter, der i øjeblikket foregår i Klubhuset, 
der mest henvender sig til 
fodboldinteresserede. 

Der søges om tilskud til etablering af en 
udendørs crossfit /fitness bane, udendørs 
bænke, ildsted samt indkøb af rekvisitter til 
aktivitetsposer, der kan lånes ved afholdelse 
af arrangementer, børnefødselsdage og evt. 
institutions- og skolebesøg. 

Inspiration til aktivitetsposerne foregår i 
samarbejde med MOtivaTION ved Jesper 
Grothe Pedersen, der blandt andet har 
samarbejdet med Naturstyrelsen om aktiviteter
til børnehavebørn og også efter inspiration af 
de aktivitetsposer Fredensborg bibliotekerne 
har til hjemlån.

Aktivitetsposerne kan mod et depositum 
reserveres og lånes gennem enten 
borgerforeningen eller idrætsforeningen.

Inspiration til udendørs multibaner gennem 
www.uno.dk

Der er således tale om etablering af et 
aktivitetscenter for byen, der kan benyttes af
alle, og således kan blive et samlingspunkt og 
aktivitetssted, der forhåbentlig kan udbygges 
yderligere med tiden. 

http://www.uno.dk/


Målgruppe:

Delvist offentligt men primære målgrupper er:

Borgere i Esrum (og resten af kommunen). 
Familier med børn, institutioner samt evt. 
besøgende

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

Esrum borgerforening, Esrum idrætsforening og
andre frivillige kræfter i byen

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

Da puljemidlerne bliver tildelt i august er 
tidsplanen følgende:

Efterår og vinter 2014-15: Endelig 
projektfastlæggelse 

Forår og sommer 2015: Etablering 

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

Projektet er tiltænkt idrætsforeningens klubhus 
og de tilhørende udenomsarealer:

Esrum Idrætsforening

Esrum Hovedgade 28

3230 Græsted



Budget:
(Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og oplysning
om andre tilbudsgivere)

Der er ikke søgt andre midler. 

Foreningerne bidrager med frivillig arbejdskraft 
i det omfang det er muligt. 

Der søges om kr. 300.000

Forholdsmæssigt fordelt på

Kr: 200.000 til udendørs basis crossfit/fitness 
bane 

Kr: 50.000 til etablering af et attraktivt 
udenomsområde med bænke og ildsted

Kr: 50.000 til indkøb af rekvisitter til 
aktivitetsposer i form af bolde, spil etc

Dato: 5. juni 2014

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


