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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) Vejby Idrætsforening (i samarbejde med Sankt Helene 

Skole)

Kontaktperson:
Niels Jørgen Larsen

Adresse:
Kælderbjergvej 27, 3210 Vejby 

Telefon:
40147398 - 25403284

Email:
njl1958@gmail.com

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

50691152

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

Motion, leg, velvære og samvær for børn, unge 
og voksne. Skabe fysisk og mental 
sammenhæng mellem skole-, fritids- og 
idrætsliv og et fælles oplevelsesområde for hele
byen og området. 



Projektets indhold:
(Hvordan skal det foregå?)

Multi-motionsareal med parkourredskaber, 
outdoor- og crossfit træningsredskaber, 
legeredskaber til yngre børn, beach-volleybane 
samt opholdsareal med bænkebord m.v.  
placeret på ”halbanearealet” i Vejby primært i 
tilknytning til multibanen, som blev etableret i 
2013.

Faciliteter anvendes af både skole og 
idrætsforening og er frit til rådighed for 
uorganiseret idræt. Herunder også turister og 
gæster udefra.

Samtidig er det håbet at faciliteterne bindes 
sammen af et stisystem fra børnehave til skole 
og videre mod idrætsplads og station og meget 
gerne videre stiforbindelse rundt om Vejby til 
brug for løbe- og gangmotion.

Målgruppe:

Børn og unge i skole-, FO og fritid. Unge og 
voksne i fritid. 

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

Bag projektet står arbejdsgruppe nedsat af 
Vejby IF, Sankt Helene Skole, Lokalrådet og 
naboer til arealet. 

Der er foreløbig hentet tilbud fra Uno A/S og 
Jiyo Parkour Redskaber. En del arbejde tænkes 
udført af håndværksfirmaer m.v. fra 
lokalområdet. 

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

Dette er fase 2 af det samlede projekt, hvor 
Fase 1 var Multibanen og Fase 3 er ønsket om 
udnyttelse af det resterende ”halbane-areal” til 
boldspil- og atletikformål. Det sidste er 
afhængigt af de praktiske muligheder pga. 
arealets beliggenhed på gammel moseområde.

Fase 2 ventes igangsat og udført i august-



september 2014.

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

Arealet mellem idrætspladsen i Vejby og skolen,
primært tæt ved Multibanen, der er placeret på 
Vejby IFs grund. Det øvrige areal tilhører 
Gribskov kommune og er udlagt til idrætsbrug. 

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

Der søges om 350.000 kr.

Vejby IF bidrager med yderligere 50.000 kr. af 
opsparede midler.

Dato: 25-04-14

Underskrift af 
tilskudsansvarlig:
(Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler)

Vejby Idrætsforening

Niels Jørgen Larsen, formand


