
Til:

Cc:

Bcc:

Emne:

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)

Brugerbestyrelsen i Ungdoms og kulturhuset i 

Remisen

Kontaktperson: Allan Christiansen   Daglig leder i Remisen

Adresse: Gilleleje Stationsvej 10 a, 3250 Gilleleje

Telefon: 72497390

Email: allch@gribskov.dk
Foreningens/virksomhedens 
CVR nr:
(CVR nr. kan ansøges via 
www.webreg.dk)

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

Vi vil udbygge vores skater rampe ved 
Remisen og prøve at tiltrække nye unge 
og unge der er turister i byen . Vi vil med 
projektet prøve at skabe sunde og 
udfordrende muligheder . 

Vi har allerede flere turister og 
sommerhus gæster der benytter vores 
ramper. 

Vi syntes det kunne være et godt 
subliment til byens idrætsforeninger og 
tiltrækker unge så de ikke ”hænger på 
gadehjørnerne” 



 

Projektets indhold:
(Hvordan skal det foregå?)

Projektet indeholder 2 nye skater ramper 
der skal være en del af vores nyværende 
skater bane .Vores baner skal udbygges 
med en rampe der kaldes halfpines og fun 
boxes 

De skal placeres tæt på de nuværende 
ramper. 

Målgruppe:
Alle børn og unge i Gribskov kommune 
incl turister og sommerhusgæster.

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

Allan Christiansen og brugerbestyrelsen i 
Remisen samt unge skatere der bruge 
vores ramper.

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

Det er planen at det skal laves samlet . 
Der er bestillings , leverings og 
opsætnings tid tid på ca 2 måneder. 

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

Gilleleje Stationsvej 10 a ved Remisen og 
i forbindelse med de øvrige ramper. 

Ejer Gribskov kommune.

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

Tilbudet er fra Skateland.dk som er en af 
de bedste til at bygge ramper i landet. De 
bygger leverer og sætter ramperne om. 

Pris på halfpipes og funboxes og levering 
125.000.Billeder kan sendes.

Dato: 28/4 14
Underskrift af tilskudsansvarlig:
(Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne for 
eventuelle puljemidler)

Allan Christiansen

Med venlig hilsen

Allan Christiansen

Pædagogisk leder af
kultur & ungdomshuset
Remisen

3250 Gilleleje

Mobil 72497390

E-mail allch@gribskov.dk



Allan Christiansen---28-04-2014 15:25:15---Som aftalt med Lonnie Burchard  Sender 

Brugerbestyrelsen i ungdoms og kulturhuset  Remisen en ansøgn

Fra: Allan Christiansen/ALLCH/Gribskov
Til: lokaldemokrati@gribskov.dk, 
Dato: 28-04-2014 15:25

Emne: ansøgning

Som aftalt med Lonnie Burchard 
Sender Brugerbestyrelsen i ungdoms og kulturhuset  Remisen en ansøgning som kommer sener i  
aften, 

Med venlig hilsen

Allan Christiansen

Pædagogisk leder af
kultur & ungdomshuset
Remisen

3250 Gilleleje

Mobil 72497390

E-mail allch@gribskov.dk


