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Vores projekt :

Foreningen Foreningen Gilleleje Havbad søger Investeringspuljen om:  
kr. 150.000 kr til undersøgelse og projektering af et havbadehus med sauna, omklædningsrum 
og fællesrum

Cvrnummer: 35556133

Kontaktpersoner:

Formand Per Damkjær 30488655 

Kasserer Jacob Mors 21207064



Hvem er  Foreningen 
Gilleleje Havbad ?

• Foreningen Gilleleje Havbad er en borgerdrevet forening, som vil etablere et havbadhus med sauna og 
omklædningsrum for alle, som ønsker badeoplevelser og frisk luft hele året

• Foreningen Gilleleje Havbad havde stiftende generalforsamling den 31. marts  2014 og der er allerede 
nu 53 tilmeldte interesserede personer

• Foreningen Gilleleje Havbad har etableret et bredt netværk med interessegrupper og foreninger som 
står bag ´Projekt Gilleleje Strand Havn by – hele året` og VisitNordsjælland

• Det er foreningens intension, at Gilleleje Havbad skal arbejde på frivillighedsbasis til  glæde 
 for  alle borgere og besøgende i Gilleleje

 



Vision for Gilleleje
Havbad
Det gode liv ved havet

• Havbadehuset skal være et nyt sted for alle borgere og turister i Gilleleje, som ønsker frisk luft og 
naturoplevelser

• Havbadehuset skal være et nyt sted  i Gilleleje, som skal understøtte andre friluftsaktiviteter hele 
sæsonen 

• Havbadehuset skal indeholde faciliteter, som kan benyttes til sportsaktiviteter af flest mulige hele 
året

• Havbadehuset skal kunne benyttes af badegæster og skal indeholde sauna og 
omklædningsfaciliteter  samt  indeholde fællesarealer. 

• Havbadehuset skal medvirke til at tilbyde kvalitative naturoplevelser og frisk luft – hele året



Idegrundlag for Havbadet

Interessen for at bruge naturen og udleve et aktivt sport- og friluftsliv hele året er stigende

Et havbadehus giver sundhed, frisk luft, livskvalitet og fællesskab 

Mange mennesker søger kvalitative naturoplevelser friluftsaktiviteter sommer og  vinter

Foreningen Gilleleje Havbad ønsker at bidrage til  at revitalisere byen Gilleleje ved at etablere et havbadehus
 
Et havbadehus skal bidrage til livskvalitet til gavn for borgere og besøgende

Havbadehusets løbende drift skal betales af kontingent

Havbadet skal være med til at fokusere på livskvalitet og livsudfoldelse, dels i kraft af aktive borgeres deltagelse i den daglige drift, og 
dels i kraft af samarbejde på tværs af kommune, erhverv, turisme, frivillighed og sociale områder

 



Værdigrundlag

•Havet er en vigtig sted for alle, som ønsker at få frisk luft og naturoplevelse

•Havet tilbyder rekreative muligheder og oplevelser hele året

•Disse kvaliteter skal optimeres og udnyttes bedre til glæde for alle hele sæsonen

•Vi ønsker at udvikle borgernes og turisters oplevelsesmuligheder ved at etablere et havbadehus

•Vores værdigrundlag bygger på aktive borgeres deltagelse og engagement i hverdagen, hele året

•At bruge havet er en sund naturoplevelse, for alle, hele livet, ung som gammel



Målsætning

Foreningen Gilleleje Havbad ønsker at udvikle det gode partnerskab, vi har etableret med Gilleleje 
Strand Havn By – Hele året og VisitNordsjælland
 
Indgå som selvstændigt projekt i et tæt lokalt samarbejde med kommune og alle interesserede
 
Synliggøre Foreningen Gilleleje Havbad, så  borgere i Gribskov Kommune og Nordsjælland opnår 
kendskab til projektet og får mulighed for at tilmelde sig foreningen 

Etablere et Havbad der er placeret tilgængeligt  ved havet i Gilleleje i et 3 års perspektiv

 Opnå støtte fra relevante fonde gennem aktiv opsøgende arbejde



Samarbejdspartnere

Stine Bosse
Annette Sørensen, VisitNordsjælland
Gilleleje Havn
Kulturhavn Gilleleje
Gilleleje Handelsstandsforening
Bakkeselskabet
Erhvervsforeningen Stæremosen
Støtte fra enkeltpersoner:
Dorte Kiilerich. Livingconcepts
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