
 

Kulturkontrakt 2014-2016

Græsted Veterantræf Forening (GVTF) og Gribskov Kommune v/Kultur- og Idrætsudvalget
                                                                                                                                                        
Kontrakten er udarbejdet som en del af kulturstrategien for Gribskov Kommune. 
Kontrakten er med til at sætte fokus på GVTF, som et væsentligt kulturtilbud i området, så 
kulturinstitutionens/foreningens aktiviteter bliver synlige for turister og borgere. 
Kultur og Fritid tilbyder samarbejde og dialog med GVTF ved at understøtte med markedsføring af 
arrangementer efter aftalte rammer.

Kulturkontraktens intention er, at sikre helhed mellem Gribskov Kommunes overordnede indsats på 
kulturområdet og Kulturinstitutionens/foreningens egne visioner, mål og særkende.
Med denne kontrakt lægges der derfor op til samspil og partnerskab i løbende udvikling.

En udvikling, der også omfatter et sammenhængende attraktions- og museumstilbud i regionen for 
kulturinstitutioner og kulturelle foreninger. Samarbejdet er under udvikling og vil bidrage til at styrke 
Nordsjælland både som brand og i forhold til turisme og bosætning. 
GVTF ses som en væsentlig samarbejdspartner i udviklingen af et dette samarbejde i Nordsjælland.

Med kontraktens indgåelse forpligter GVTF sig til at forholde sig til Gribskov kommunes 
samarbejdspartnere og indsatsområder på det kulturelle område: 
•Visit Nordsjælland - branding af Nordsjællands turismeattraktioner
•Velfærdspartnerskaber - understøttelse af det frivillige arbejde
•Nye formidlingsformer - digital formidling af kulturarv
•Tværgående samarbejde - musikskole og museer/attraktioner
•Initiativer under Investeringspuljen, som skal være med til at skabe rum til at foretage en række
  strategiske investeringer på kultur- og idrætsområdet samt turist- og erhvervsområdet.

Kulturstrategiens vision :

Gribskov Kommune skal være kendt for en kulturel mangfoldighed, aktiv handling, der har afsæt i 
kvalitet, nærhed, tværfaglighed og tilgængelighed.
Kulturlivet er dynamisk og nytænkende - et vækstområde for kreativitet - med respekt for kulturarven
Kulturen er bærende element for bosætning og udvikling i kommunen. Den er identitetsskabende og 
bidrager til livskvalitet og vækst for det enkelte menneske.
Kulturen er for, af, med og om mennesker.

De kulturstrategiske anbefalinger realiseres gennem:

•Kommunale drifts- og anlægsbudgetter samt større eksterne bevilliger, sponsorater og 
partnerskabsaftaler

•Tværkommunale samarbejdsinitiativer 
•Kulturudvalgets tilskudspolitik og kulturkontrakter støtter løbende de mangfoldige kulturtilbud

Der arbejdes med at udvikle og realisere følgende kulturelle fyrtårne og indsatsområder:

•Esrum Kloster & Møllegaard,  Tegners Museum og Statuepark, Museum Nordsjælland, Munkeruphus       
•Kunsthus uden Mure, Kulturskole og udstillingssteder
•Kongernes Nordsjælland, Nationalpark og turismesatsning i samarbejde med Visit Nordsjælland
•Kulturbaseret by- og erhvervsudvikling
•Velfærdspartnerskaber

Ad denne vej ønsker Gribskov Kommune at opnå de kulturpolitiske mål:
En stærk kulturel profil for kommunen, der kobler kultur, viden, turisme, erhverv og byplanlægning til 
værdiskabende aktiviteter, netværk og partnerskaber
Et levende miljø, der understøtter borgernes initiativer og tilbyder brede rammer for udvikling og 
inddragelse i kreative processer.



Kendskab til kulturarven gennem øget formidling og synliggørelse af kulturlandskabet og historiske 
mindesmærker.

Gribskov Kommune tilbyder   GVTF
At indgå i et overordnet kulturnetværk 
At koordinere samarbejde med kommunens andre kulturelle institutioner/ foreninger 

At støtte GVTF gennem:

•Støtte til markedsføring og synliggørelse 
•Udvikling af hjemmeside efter aftalte rammer
•At bidrage til at synliggøre og understøtte kendskabet til kulturliv i Nordsjælland  
•Fælles temaudstillinger og projekter

GVTF ønsker en  aftale for at sikre en fortsættelse af det gode initiativ der dels brander
området og dels er et godt eksempel på hvorledes oplevelsesøkonomi i et turistområde kan udvikles.
Målet er at GVTF ender i økonomisk balance og gerne med overskud.

Nærværende Kulturkontrakt aftale gælder  for 2014 - 2016

Det er aftalt at der efter godkendt regnskab for Græsted Veterantræf 2015 skal foretages en evaluering, 
der også har til formål at vurdere hvorvidt det afsatte støttebeløb for 2016 skal reguleres.
Det forventes at GVTF til stadighed deltager i konstruktive udviklingsforløb for hele arealet omkring 
Græsted Eventplads.
    
Der er fra  GVTF´s side opsat et budget hvori er beskrevet hvorledes den forventede støtte anvendes i 
perioden fra 2014 – 2016. Dette er administrativt nedjusteret i forhold til arealleje til Fredbogård Fonden 
med 50.000 kr i 2014 og 2015. (Bilag: 2014-2016 budget for kulturkontrakt revideret 030314)

Ved indgåelse af Kulturkontrakt for 2014 vil projektmidler udgøre: 223.300 kr.

2014 2015 2016

223.300 163.300 163.300

Kultur- og Idrætsudvalget kan til en hver tid revidere kontrakten i forbindelse med arbejdet med
budgetlægningen.

Aktiviteter for 2014:
 Afholde Græsted Veterantræf
 Investering i Danmarks eneste dødsdrome, samt renovering og vedligeholdelse af 

denne
 Påbegynde udvikling af et efterårstræf

Gribskov Kommune tilbyder foreningen at benytte sig af Kultur & Fritids tilbud om markedsføring . 
Dette er nærmere beskrevet i vedhæftede brev.  

GK tilbyder at foreningen kan aftale salg af billetter  via www.gribskovbilletten.dk og fra bibliotekerne.

Aftale indgået mellem Dato:

Institutionens navn:

ledelsens påskrift:

Godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget
Dato og underskrift:

Kultur og Fritid er vært ved et årligt netværksmøde med deltagelse af kulturinstitutioner og foreninger, 
der har indgået kulturkontrakter med Gribskov kommune. Tanken er, at disse møder skal virke som 
netværk, synliggøre kommunens aktuelle aktiviteter, samt bidrage til udvikling og opfyldelse af 
kulturinstitutionernes indgåede kulturkontraktaftaler. 


