
ANSØGNINGSSKEMA 

Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme
2014

Ansøger:
(forening eller virksomhed) Elevrådet på Gilbjergskole, Rostgårdsvej

Kontaktperson:
Michael Bothe

Adresse:
Rostgårdsvej 5

Telefon: 22294557

Email: mibot@gribskov.dk

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

29188440

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

”Legeredskaber på Veststranden” - flydende 
trampolin og isbjerg til klatring/udspring.

Projektet skal primært være leg og aktivering af
kommunens unge og turister. Derudover er det 
nyskabende og med til at brande kommunen 
naturmæssige muligheder.

Projektets indhold:
(Hvordan skal det foregå?)

Udlægning af en flydende trampolin som man 
kan springe fra, sole sig på samt klatreisbjerg 
som man kan springe og rutche fra.

Målgruppe: Unge og ungdommelige mellem 7-70 år

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

Nordkystredderne står for årlig drift (6000 kr. 
om året.)

Produktionsskole støber ankre til fastholdelse

Kommunens grejbank står for opbevaring

Michael Bothe står for polititilladelse og evt. 
tilladelse fra Strandbakkeselskabet og 
Naturklagenævn.



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

Det skal helst ligge klar til åbning af 
badesæsonen, men eller 1/7

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

Veststranden i Gilleleje (på grund af vanddybde)

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

Bouncer 45.000, Isbjerg 72.000, Ankre 5000kr. 
Drift 2014 6000kr, opbevaring 2000kr

Ialt 130.000 kr (ex moms)

Dato: 25/4 2014

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

Michael Bothe

Projektetansøgningen er blevet til i forbindelse med Gilleleje Havns møde med 
Bodil, hvor eleverne efterfølgende brainstormede på hvad der skulle ske for at 
udnytte de potentialer der er ved Gillelejes unikke beliggenhed. Eleverne 
kunne se hele wibit sports park 60 (pris ca 1/2 mio.kr), men mindre kan også 
gøre det. Vi har valgt at søge om de 2 sjoveste legeredskaber, nemlig isbjerget
XXL og trampolinXXL. Begge redskaber fås i mindre udgaver til en lidt lavere 
pris, men er også mindre sjove! Vi har haft forhandlinger med John Mogensen 
fra Nordkystredder om driften, som han har givet et tilbud på. Måske kan det 
blive billigere næste år, men det må der evalueres på. Vi har været ude og 
lodde dybder og har lagt os fast på Veststranden, da Isbjerget kræver 3.0 m. 
dybde og kan ligge i hjørnet ved Sten og grus. Produktionsskolen ser i 
øjeblikket på om de kan støbe ankre, men ellers gør vi det selv. Vi synes det er
en sjov og nyskabende ide, og eleverne glæder sig allerede til badesæsonen. 
(Begge artikler er på lager)

Se evt. youtube: wibit 2013

  



Mvh

michael Bothe 


