
 

 

 

ANSØGNINGSSKEMA  

Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme  

2014 

 

Ansøgningsfrist mandag d. 28. april 2014 kl. 12 

Ansøgning sendes til lokaldemokrati@gribskov.dk 
 
 
 
 

Ansøger: 

(forening eller virksomhed) 

 

Gilleleje Handels- og Turistforening 

Kontaktperson: 
 
Jørn Rudå / Søren Juel, arkitekt m.a.a. 

Adresse: 

 
SkoMenuen 

Vesterbrogade 14 

3250 Gilleleje 

Telefon: 
 
31258833 / 40528030 

Email: 
 

skomenuen@mail.dk / sj@juelarkitekter.dk 

Foreningens/virksomhedens 

CVR nr: 

(CVR nr. kan ansøges via 

www.webreg.dk) 

 

SE.nr.33392311 

Bank-konto nr. 3537 3537018690 

 

Formål med projektet: 

(Hvad er ideen med initiativet? 

hvordan knytter det sig til andre af 

kommunens indsatsområder?) 

Gilleleje Strand Havn By - Hele året. 

Projektets formål og prioritet er:  
at gavne borgere, turister, kultur, idræts- og 

erhvervsliv i Gribskov kommune. 

Fase 1 er ved at være så langt, at der nu er 

”nikket” OK fra de kommunale embedsfolk.  

 
Naturstyrelsen har generelt vurderet projektet 
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positivt, og den endelige ansøgning vil snarligt 
blive fremsendt til og vurderet af 

Handicaprådet, Gribskov Plan- og Miljøudvalg, 

Naturstyrelsen og Fredningsnævnet for 
Nordsjælland. 

Yderligere fremsendes projektet til udtalelse 
hos nogle af vore vigtigste 

samarbejdspartnere: VisitNordsjælland, 
Gilleleje Museum og Naturbeskyttelses- 

foreningen i Gribskov. 
Yderligere orienteres lokale kultur- og sports-

/fritidsforeninger inden et orienterende 
borgermøde 30.sept. 2014. 

 

Projektets indhold: 

(Hvordan skal det foregå?) 

 

Vi vedhæfter 2 filer for at fortælle specifikt, 
hvor og hvordan ”Strandparken” skal være. 

Se venligst vedhæftede filer. 

Målgruppe: 

 

Borgere og deres børn, turister, kultur, idræts- 
og erhvervsliv i Gribskov kommune. 

Medvirkende: 

(Hvem medvirker ved udførelsen? 

Hvilke samarbejdspartnere?) 

 
Gilleleje Handels- og Turistforening 

Gilleleje Havnelaug 

Gilleleje Erhvervsforening 

Bakkeselskabet Gilleleje 

Kulturhavn Gilleleje 

Tids- og handleplan: 

(Skitsering af tidshorisont. Er 

projektet fase-opdelt og i så fald 

hvilken del ansøges der til?) 

Vi søger til Fase 2 - udvikling og specifikation af 
Visionsplanens fysiske rammer. 

 
Vi forventer orienterende Borgermøde 

30.september 2014, og svar fra 
Fredningsnævnet for Nordsjælland cirka på 

samme tidspunkt. 
Herefter projektering, myndighedsgodkendelse, 

tilbudsindhentning, kontrahering. 
Fondsansøgninger søges løbende, - startes i 

april 2014. 

Igangsættelsen af projektet forventes fysisk at 
starte i foråret 2015. 



 

 

 

 

Sted og fysisk placering: 

(Angives med adresse og 

ejerforhold samt godkendelse fra 

evt. ejer om anvendelse af areal) 

 

 

 

Venligt se vedhæftede filer. 

 

Budget: 

(Angiv ansøgte beløb samt evt. 

beløb på egenbetaling og oplysning 

om andre tilbudsgivere) 

 

Vi søger midler på kr. 600.000 til Fase 2. 

(Til Fase 1 er der i 2013 givet tilsagn om tilskud 

fra Investeringspuljen, tilskuddet er dog endnu 
ikke frigivet - afventer endelige tilkendegivelser 

fra Fredningsnævn og Borgermøde) 

Vi forventer at søge støtte til de fysiske anlæg 
og aktiviteter hos fonde som bl.a.: 

Nordea-fonden,  
Velux-fonden, 

Lokale- og anlægsfonden. 

Dato: 25.april 2014 

Underskrift af 

tilskudsansvarlig: 

(Den tilskudsansvarlige forpligter 

sig til at overholde betingelserne 

for eventuelle puljemidler) 

 

Jørn Rudå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


