Puljen for Kultur, Idræt, Turisme og Landsbyer 2017
Samlet oversigt over puljen
NR. Ansøger

Puljens navn

1

Tisvilde Hegn OK

Udarbejdelse af turistkort over Tisvilde Hegn

2

Forengen Frie Fugle

Fremme af friluftsliv ved Arresø

3

Modelklubben Nordkysten

Etablering af ny flyveplads

4

Græsted MTB

Anlæggelse af teknikbane til MTB i Græsted

5

Milad Avaz

Filmproduktion til filmen ”FAR”

6

Udstillingsstedet Ved Stranden 7

Produktionsmidler til kunstnerdrevet udstillingssted

7

Ungd.hus Helsinge & Remisen Gilleleje Produktion af scene med lys og lyd, Gilleleje Festival

8

Søborggård Rideklub

Etablering af 4 hytter + renovering af køkken og bad

9

Foreningen Frie Fugle

Cykelrutekort for Gribskov Kommune 2017

10

Kulturskolen

Spil Dansk Ugen 2017

11

Gilleleje Fodboldklub

ESport for de 10-18 årige i idrætsforeninger

12

Helsine Model Togklub

Ombygning af modeltoganlæg

13

Gilleleje Handels- og Turistforening

Plakatsøjle på Gilleleje Torv

14

Gilleleje Handels- og Turistforening

Flagstænger til flagallé i Gilleleje

15

Gilleleje Boldklub (GB)

Etablering af fitnesstræning i GB Idrætshuset

16

Museum Nordsjælland

Etablering af området for findested for et lurpar v/Ølshøj

17

Valby Bylaug

Oprensning af Valby Gadekær

18

Miar Winding

Etablering af kunstrpojekt ”Vildmarken”

19

GymHelsinge

Opstart af Juniorklub

20

Esrum Kloster og Møllegård

Etablering af Velkomstcenter for Nationalpark Kongernes Nordsjæl.

21

Tisvilde Hegn Sporlaug

Etablering af mountinbikespor i Tisvilde Hegn

22

Helsinge Rideklub

Danmarks Bedste Hestekommune

Ansøgning nr. 1:
Tisvilde Hegn OK
Formål
Understøtte kommunens strategier om - at brande Gribskov Kommune som et attraktivt sted at bo
og besøge - at give værdi lokalt og tiltrækningskraft for turister - at styrke kommunens
naturmæssige potentialer
Indhold
Udarbejde turistkort over Tisvilde Hegn med stednavne på lokaliteter i skoven
Opdatere Findvej-kort og de tilhørende røde pæle i terrænet i - Valby Hegn,
https://www.findveji.dk/projects/6036 - Høbjerg Hegn, https://www.findveji.dk/projects/6064 Aggebo-Græsted Hegn, https://www.findveji.dk/projects/6112 - Esrum,
https://www.findveji.dk/projects/6184
Målgruppe
Turister, sommerhusejere og fastboende
20. marts 2017 Svend Mortensen Formand for Tisvilde Hegn OK

Ansøgning nr. 2:

Fremme af friluftsliv ved Arresø
Foreningen Frie Fugle har etableret et tæt samarbejde med Arresø Kajakklub i Ramløse (b estyrelsesmedlem
Louise Aggebo) og ønsker sammen at udvikle friluftsliv og turisme på og omkring Arresø. Hertil foreslås
udarbejdet et friluftskort for Arresø, der både henvender sig til brugere på søen, og til vandrere og cyklister langs
søen, samt folk, der nyder at køre ned og spise medbragt mad ved søens bred. Kortet skal fortælle om
adgangsreglerne, og vise hvor man kan og må gå i land, samt hvor der er service som drikkevand,
indkøbsmuligheder, overnatningsmuligheder, herunder teltplader med shelter, WC mm. Desuden kan bringes
adresser på kajak- og sejlklubber, vandre- og cykelklubber. Således vil dette styrke kommunen tilbud om
naturoplevelser og idrætsmuligheder.
Gribskov Kommune brugte i Ugeposten et billede af en kajaksejler - måske på Arresø - som blikfang for at få
tilflyttere til kommunen. Dette kunne gøres meget mere konkret med udvikling af friluftskort, som kunne sendes
til nye og potentielle tilflyttere. Herved bliver kommunen et mere attraktivt sted at bo. Kortet vil blive udarbejdet i
samarbejde med nabokommunerne, som vi nu har kontaktpersoner til og Naturstyrelsen samt lokale
idrætsforeninger. Samarbejdspartner i Gribskov Kommune Thomas Lindum, projektleder mobilgrej, synes godt
om ideen.
Arresø er som bekendt Danmarks største sø, men i forhold hertil er den ikke særlig meget brugt til
friluftsaktiviteter. Det skyldes, at store dele af landarealerne er private, og store dele er tilgroet med siv, også ved
offentlige arealer. En ny bekendtgørelse regulerer hensynet til fugleliv mm og dermed balancen mellem
naturbeskyttelse og adgang til naturen. Der er bl.a. lagt bøjer ud, hvor man ikke må sejle nær land. Så der er netop
nu et godt grundlag til udvikling af friluftsliv og turisme på/omkring søen.
Foreningen Frie Fugle arbejder med at fremme friluftsliv på forskellige måder og har lokal tilknytning i form af
undertegnede. Vi har 2 kajakker liggende ved Huseby og har været med til at få genåbnet landgangsstedet her. Der
er i en amtslig forordning tilbage fra 1937 flere offentlige adgangssteder til og fra søen, som kunne være til glæde
for bl.a. kajaksejlere, men der mangler information herom.
Det samlede budget for projektet er 70.000 kr. (vi forsøger at skaffe halvdelen fra Friluftsrådets
udlodningsmidler).
Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle. Tlf. 21253985. Cykelje@gmail.com www.friefugle.dk

Ansøgning nr. 3:

Ansøgning pulje for Kultur, Idræt og Landsbyer
Modelklubben Nordkysten ansøger herved om pulje for Kultur, Idræt og Landsbyer.
Modelklubben Nordkysten skal etablere en ny flyveplads, der vil være til gavn for borgere, turister
samt erhvervslivet i Gribskov kommune.
Etablering af flyveplads vil medføre at det vil være muligt at deltage i byens arrangementer ved at
borgere får mulighed for at prøve kræfter med modelflyvning (vha lære/elev flyveudstyr, som gør
det sikkert for alle både børn og voksne at afprøve modelflyvning) samt opvisning med
modelflyvere.
Yderligere vil der blive holdt arrangementer på pladsen, hvor der vil være både nationale og
internationale deltagere og tilskuere.
Ligeledes vil der være mulighed for at sammenarbejde med andre foreninger på pladsen, således
der fx kan afholdes veterantræf, træktortræk og flyvning mm samtidig og således kan tiltrække
endnu flere målgrupper, og samtidig være med til at styrke foreningslivet i Gribskov Kommune.
Venlig hilsen
Modelklubben Nordkysten
Thomas Larsen, Formand

Ansøgning nr. 4:
Græsted MTB ønsker at anlægge en teknikbane som supplement til de ellers fine ture i skoven.
En sådan teknik bane kunne hjælpe med til at udbygge MTB rytternes færdigheder til gavn for
alles sikkerhed. Banen vil i høj grad også kunne benyttes til sjov og anderledes kørsel for både
erfarne ryttere og nybegyndere.
Der laves en bred variation af tekniske elementer forskellige steder i banens forløb. Det kan
være stenpassager af kampesten, små hop og evt. en længere smal "balance-bro" i lav højde.
(Northshore).
Græsted MTB har af firmaet Dirtbuilders.com fået udarbejdet en skitse med en række forslag til
sammensætning af en teknikbane/pumptrack. Dirtbuilders har stor erfaring med lignende
projekter for andre kommuner, fritidsorganisationer m.m.
Budgetmæssigt regnes der som udgangspunkt mest i det antal meter i længen banen ender
med at blive.
En fornuftig anlagt bane vil koste ca 500.000 excl. Moms.
Målgruppen er MTB ryttere fra ca. 5 år og opefter. Det er tænkt at banen skal være offentlig
tilgængelig, ligesom vi som MTB ryttere er vandt til det i skoven. Med en central placering tæt
på skole, fritidsinstitutioner og andre idrætsaktiviteter håber vi på megen aktivitet fra byens
børn og unge. Det kunne være (selvfølgelig) MTB ryttere, teenageren på BMX cykel og alt efter
underlag på banen måske endda også af rulleskøjter/skateboard eller det stigende antal løbere
på løbehjul. Placering tæt på togstationen vil ligeledes gøre det attraktivt at benytte banen for
brugere bosiddende i andre dele af kommunen, ja måske vil den endda kunne tiltrække turister
og borgere fra det meste af Nordsjælland.
Vi ser frem til at uddybe denne ansøgning med flere detaljer.

På foreningen Græsted MTB´s vegne
Klaus Mortensen
Formand
Tlf 20 61 85 85
kmo@mobilis.dk

Ansøgning nr. 5:

KORT OM FILMEN
Filmen ‘FAR’, der er inspireret af en række virkelige hændelser, handler om ingeniøren Kresten hvis kone en
dag forlader ham med deres 9-årige datter. Kresten må nu kæmpe en lang og traumatisk kamp for
forældremyndighederne; en kamp hvis pris kan være for høj.
“FAR” er en film der sætter lys på et alvorligt ligestillingsproblem i Danmark hvor fædre nægtes rettigheder
og som systemisk gør børn til ofre. Filmen parres med en konkret politisk offentlig debat, og forventes
derfor stor presseomtale.
BUDET & TIDSLINJE
Filmens totale budget er 10 mio. DKK hvoraf 1 mio. findes i privat regi, og 8,5 mio. DKK findes i støtte fra det
Danske Filminstitut, TV2 og SF Studios. I disse måneder søger vi at afdække de resterende 500.00 DKK.
Perioden mellem April og November er vores pre-produktion hvor vi forbereder filmen, med klargøring af
lokationer, ansættelse af hold og skuespillere. Herefter vil vi forsøge at påbegynde optagelser imellem
November 2017 og Februar 2018, afhængig af ambitionsniveuet for skuespillere og deres kalendre. Vi
forventer omkring 35 skydedage i Gribskov Kommune i denne periode. Filmen vil blive klippet, farvelagt og
lydmixet mellem Februar og Maj og forventes derfor klar til sommeren 2018.
VI SØGER…
Vi søger til denne film 500.000 DKK af Gribskov Kommune. Det ville være det sidste skridt for at gøre filmen
til en realitet, og det ville være en støtte der ville gøre os trygge ved at skyde i vores hjemby endnu en gang.
Et sted hvor vi føler at vi kan udfolde os kreativt og udvikle et nyt visuelt udtryk som vi mener er unik til
Gribskov.
ET BEKENDT SAMARBEJDE MED NYE AMBITIONER
Foruden de tiltag vi ønsker at gentage, og gøre endnu større ved vores samarbejde med ‘Mens Vi Lever’,
såsom åben casting, medieomtale og gallapremiere i Gribskov; så ønsker vi også at udvikle en måde at lave
film på der er unik til Gribskov Kommune.
Vi vil gerne have at Danmark kan mærke en film er skudt i Gribskov, på naturen, på tonen og på den måde
folk opfører sig og taler på. En kunstnerisk metode og et aftryk, der forhåbentligt historisk vil attribueres til
Gribskovs modige støtte af den uafhængige kunst.

Ansøgning nr. 6

Udstilling i Tisvildeleje

Produktionsmidler til kunstnerdrevet udstillingssted i Tisvildeleje.

Vi har planer om at holde en udstilling i Tisvildeleje over sommeren 2017.
Vi vil skabe en platform for samtidskunst, der forholder sig til området.
Der har altid været en stor skare af kunstnere omkring Tisvildeleje. Egnen har sin egen historie og har
altid været en stor inspirationskilde for kunstnere. Der er flere eksempler på forskellige kunstnersammenslutninger og udstillinger, der har fundet sted i området. De sidste par år har der været en eksplosion af
kulturtilbud, og et stort antal besøgende om sommeren. Men der har været meget lidt, for ikke at sige
forsvindende lidt, samtidskunst præsenteret. Det vil vi lave om på.
Udstillingens formål vil være at formidle samtidskunst til borgere, turister og andre interesserede.
Derfor søger vi om produktionsmidler; midler til at skabe værker og invitere kunstnere til at udstille.
Samt trykke plakater, lave pr og andet formidlingsmateriale.
Vi har et stort netværk af kunstnere enten bosat eller i sommerresidens i Tisvildeleje og omkringliggende
områder, vi har i sinde at invitere kunstnere til at lave værker, der forholder sig til områdets særegne
kultur og naturhistorie.
Udstillingen vil finde sted i Strandhuset tilhørende, Ved Stranden 7.

MVH
Udstillingsstedet Ved Stranden
Asta Kølster Plum
Tlf. 24253970

Ansøgning nr. 7:
De 2 ungdoms huse vil gerne søge om et tilskud til at lave deres egen scene med lys og lyd til Gilleleje
Festivalen i 2017
Ungdomshuset i Helsinge og Remisen i Gilleleje har begge en musikcontainer tilknyttet . De bliver flittigt brugt og
mange af de bands der øver i dem, skal spille til Gilleleje festivallen 2017.
På festivallen er der den store scene med de store navne og så skal der være en mindre scene hvor "vores"
bands skal spille mellem de store navne.
Vi vil jo selvfølgelig rigtig gerne have at publikum går fra den store scene og over til vores scene. For at få
publikum til det, har det stor betydning at der er en passende scene og godt lys samt en god lyd.
Derfor ansøger vi om et tilskud til udgifter af:

 leje af scene
 leje af udstyr til lys
 leje af udstyr til lyd
 vi søger om 50000 kr til disse udgifter
Det evt tilskud vil blive brugt til leje af udstyr og vil give musikerne en oplevelse af at optræde som "rigtige" bands
og med det rigtige udstyr, vil der efter vores overbevisning, komme publikum . Dette giver ekstra opmærksomhed
for vores bands. Det skal siges at vi ikke tjener penge på at spille til festivallen, men det giver rigtig god erfaring .
Vi håber på et positivt svar fra jer og uddyber gerne vores ansøgning.
Venlig hilsen
August Mittelstrass
Unge repræsentant for musikcontainer og Allan Christiansen, Pædagogisk leder af kultur & ungdomshuset
Remisen, 3250 Gilleleje

Med venlig hilsen
Allan Christiansen
Pædagogisk leder af
kultur & ungdomshuset Remisen
3250 Gilleleje
Mobil 72497390, E-mail allch@gribskov.dk

Ansøgning nr. 8:

Outdoor turismen har de senere år udgjort en større andel af den danske turisme. Flere og flere
ønsker at bruge deres ferier på en aktiv og ikke mindst motionsbetonet måde.
Søborggård rideklub har eksisteret i snart 15 år hvor antallet af stævner og andre aktiviteter er blevet
mere og mere omfangsrigt.
Vi skal nu for tredje gang afholde DM i Military og er blevet spurgt, om vi vil afholde NM i Military i 2019.
Det vil vi rigtig gerne men mangler overnatningsmuligheder både til DM og NM.
Rytterne ønsker at bo i nærheden af deres hest og gerne et sted, hvor det er "ok" at være i ridebukser,
og gummistøvlen kan sættes lige udenfor døren.
Søborggård Rideklub ønsker at tilbyde nogen omgivelser som indfrier rytternes og deres familiers
ønske om et afslappet miljø.
Når der ikke afholdes stævner, kurser og ridelejr, er der en god mulighed for at indfri ønsker fra andre
Out-door turister, der ønsker overnatningsmuligheder i afslappede omgivelser (Cyklister, vandrer,
bondegårdsbesøgende mm).
I Gribskov Kommune har vi desværre ikke så mange steder, hvor ovenstående er muligt.
Muligheden for at fremhæve gode forhold til turismen bør prioriteres, fordi Søborg og Søborg Sø er så
unikt et område med henholdsvis byens og ikke mindst Søborg Slotsruins fantastiske natur og
spændende historie, - drænet eller som sø - her blev Dronning Dagmar født og hele den danske
handelsflåde har dens rødder.
Klubben har gennem de sidste år haft en større efterspørgsel på overnatningsmuligheder end det har
været muligt at kunne modsvare, derfor ønsker vi at udvide vores overnatningsmuligheder med
yderligere 12-16 sengepladser.
Vores ønske er, at bygge 4 hytter af modellen Camping tønde gran fra - Danfjord.dk samt renovering af
klubbens køkken og bade faciliteter.
Vi mener ovenstående vil være et positivt initiativ både for borger, turister, fritidsborgere, kultur, idræt og
erhvervsliv i dette område af Gribskov Kommune ved at udvide mulighederne i Kongernes
Nordsjælland.

Med venlig hilsen
Tina Brasse
Søborggård Rideklub

Ansøgning nr. 9:

Cykelrutekort for Gribskov Kommune 2017
Det er svært at forestille sig en mere oplagt kommune end Gribskov til udvikling af cykelturisme –
logoet er blåt og grønt. Kommunen ligger i et smørhul mellem Danmarks 2 største søer (Arresø og
Esrum) og 2 mest interessante skove (Gribskov og Tisvilde Hegn) og har nogle af landets bedste
badestrande. Tilmed er København så tæt på, ja man kan sige at Nordsjælland er hovedstadens have.
Derfor er det oplagt at få alle turisterne, der kommer til København ud at cykle i Nordsjælland. De gode
muligheder for at medbringe cykler i S-tog og lokaltog gør disse muligheder meget attraktive.
Der findes cykelruter i kommunen, men stort set ingen information herom. På Rådhuset, bibliotekerne
og på turistinformationerne står der nogle forældede foldere fra amtets tid. Kommunen udgav i 2009 et
cykelrutekort. Oplaget heraf er udgået for mange år siden og kommunen har desværre ikke haft
ressourcer til at renovere og genoptrykke det.
Nu er dette mere aktuelt end nogensinde og derfor må vi have det på banen, som kommunen har eget
informationsmateriale at byde både de fastboende borgerne, sommerhusgæsterne og cykelturisterne.
Behovet og mulighederne aktualiseres yderligere af nationalpark Kongernes Nordsjælland og af at
parforcejagtlandskabet i Gribskov er blevet UNESCO Verdensarv.
Cykelkortet kan også bruges til at profilere kommunen og derved støtte erhvervsvirksomhederne. I
Roskilde Kommune har man husstandsomdelt et cykelkort og bruger det som del af velkomstpakke til
nye tilflyttere.
Med hjælp af cykelkortet kan man skabe et bredt fundament for turisme og erhverv i kommunen ved at
bygge videre med lokale tilbud om dagsture og særlige tematiserede ture og mange forskellige udbydere
af overnatning, traktørsteder, service, gårdbutikker osv. kan kobles på.

Cykelkortet kan produceres af Foreningen Frie Fugle ved Jens Erik Larsen, som udarbejdede det forrige
kort. Afhængigt af oplag mm kan det laves for ca. 50.-70.000 kr.

Ansøgning nr. 10:

Ansøgning om tilskud til deltagelse i Spil Dansk Ugen 2017
Puljen for Kultur Turisme og Idræt samt Landsbyer søges fordi Spil Dansk Ugen både kan styrke
musikaktiviteter i udvalgte landsbyer, kulturelle institutioner, spillesteder, skoler med mere.
Der ansøges derfor 37.000 kr. + moms til køb af Premium pakken til 37.000 kr. + moms
Pakken indeholder:
2 Spil Dansk koncerter – Artist Talk med en sangskriver – Danmarks Fællessang Live –
Jazz Caravan – Kursusdag for musikundervisere i folkeskole og musikskole – 3 talenter der tilbydes
2 masterclass på konservatoriet – mentorsession i rytmisk musik.
Dertil kommer markant støtte til landsdækkende markedsføring, hvor alle Spil Dansk arrangementer i
kommunen synliggøres.
Spil Dansk Ugen er musiklivets festuge, og foregår altid i uge 44. Siden 2001 har Spil Dansk været
Danmarks største musikbegivenhed i al sin bredde og mangfoldighed af arrangementer.
Spil Dansk:
• Udbreder, udvikler og sætter fokus på dansk musikkultur i bredeste forstand.
• Er forankret i et lokalt, regionalt og nationalt samarbejde.
• Begejstrer og inspirerer danskerne til at skabe, spille og dele musik med hinanden.
• Dyrker og styrker kvaliteten og diversiteten i den danske musik i et genremæssigt bredt, folkeligt,
historisk, nutidigt og fremtidigt perspektiv.
• Fremmer og sikrer mangfoldigheden i dansk musiklivs fødekæder, fra amatørerne til de
professionelle og fra børnene til seniorerne.
• Styrker det danske musikliv gennem nye partnerskaber og involverer alle typer publikum, lyttere og
arrangører.
• Skaber grobund for sammenhængskraft og fællesskab i samfundet gennem dialog og inklusion med
musikken i hånden.
Ansøger på vegne af:
Kulturskolen Gribskov i samarbejde med Center for Kultur Fritid og Turisme
Erling Bevensee
ebeve@gribskov.dk
72496607

Ansøgning nr. 11:
I GFK vægter vi det sociale element højt, da klubben også skal være et sted, hvor medlemmer og
forældre kan mødes omkring andre arrangementer end kun det rent sportslige og i vinteren 2016/2017
har bestyrelsen i GFK kigget på en række aktiviteter, der netop kan være med til at styrke det sociale
element.
Erfaringer fra lignende initiativer i København har vist at unge, der ellers vælger at bruge tiden på at
‘hænge ud’ rundt om i byen i stort omfang vælger at deltage i eSports aktiviteter i stedet.
Der er blandt klubbens ungdomsspillere en markant stigende tendens til at tiden uden for skole og sport
bruges på eSports-relaterede aktiviteter som fx FIFA, Counterstrike og League of Legends etc.
Der er et stort antal 10-18 årige som i dag ikke dyrker sport da tiden med computer- og playstation spil
vægtes højere. Det er disse unge som klubben gerne vil kunne tiltrække dels for at opbygge endnu mere
socialt engagement i denne gruppe samt få dem ‘på græs’ fra tid til anden på klubbens ungdomshold,
samt deltage i andre aktiviteter der indebærer bevægelse.
Således har bestyrelsen været i kontakt med både superliga-klubber, Dansk Atletikforbund samt eSport
Service Danmark for at lære om muligheder og erfaringer mht. opstart af et projekt med eSport GFK og
vi vil nu forsøge med nogle arrangementer for klubbens medlemmer samt andre interesserede – også i
samarbejde med andre af kommunens sportsklubber – for at teste interessen blandt kommunens unge.
Projektet henvender sig til alle unge på tværs af foreninger, samt unge der ikke er aktive i foreninger.
Projektet vil give de unge et større netværk og vil være et bidrage til at de unge ser hinanden på en ny
måde, som igen vil bidrage positivt til deres trivsel i Gribskov også uden for GFK eSport. Projektet
forventes fuldt gennemført for DKK 125.000 incl. moms.

Med projektet vil man opnå en række mål, som er en del af Gribskov Kommunes strategi.

1) Fastholdelse af de 10-18 årige i idrætsforeninger
2) Tiltrækning af unge der ikke længere er tilknyttet en idrætsforening
3) Tættere samarbejde mellem det kommunale og idrætsforeninger i Gribskov
4) Udvikling af nye tilbud til børn og unge i foreningslivet
5) Få de unge "væk fra gaden"

Ansøgning nr. 12:
Ansøgning om tilskud fra puljer på kulturområdet i Gribskov Kommune.
Vi er i fuld gang med opbygning af et modeltog anlæg, som foreløbigt er opstillet i et lokale på
Gribskov Seniorcenter. Vi skulle meget gerne kunne færdiggøre anlægget i løbet af foråret, så det
kan blive åbnet for offentligheden, men vi mangler endnu nogle installationer, som vi ikke på
nuværende tidspunkt har økonomisk mulighed for at erhverve. Vi håber derfor, vi kan komme i
betragtning i forbindelse med uddeling fra puljerne.
Vort investeringsbudget for 2017 ser ud som nedenstående:
Indtægter 15 medlemmer á 300 kr. 4.500 kr.
Formue pr. 1. januar 2017 10.952 kr.
Egen investering i anlægget i 2017 15.452 kr.

Udgifter til investeringer i 2017.
for færdiggørelse af anlægget
Elektroniske styreanlæg til togdrift, signalanlæg, belysning af og indkøb af huse,
bygninger, toge m.m. 36.000 kr. .
Manglende økonomisk dækning 20.548 kr.
Vi håber på delvis dækning fra puljer fra kulturområdet.
I 2016 har vi fået 4 nye medlemmer og taget ansvar med teknisk know how og mandetimer for drift
og vedligeholdelse af toganlægget Utopia, som er opstillet i foyeren på Helsingegården og som
borgmesteren indviede.
Utopia blev for nogle år siden foræret til Gribskov Kommune og bestyres af komiteen for Helsinge –
Danmarks Bedste Børneby.
Vi imødeser med tak bekræftelse på vor ansøgning og håber på puljeudvalgets velvilje indstilling.

Med venlig hilsen
HMT – Helsinge Model Togklub
Bjarne Mørz
Bestyrelsesmedlem – administration og sekretariat.

Ansøgning nr. 13:
Puljen for Kultur Turisme og Idræt samt Landsbyer
Projektets titel Plakatsøjle til Gilleleje Torv
Ansøger Gilleleje Handels- og Turistforening
Kontaktperson Henrik Magelund, formand
Adresse, tlf og mail ℅ Frk.Mage, Gilleleje Stationsvej 1, 3250
magelund.rasmussen@gmail.com
Mobil: 21450005
Formål med projektet Vi ansøger om penge til en Plakatsøjle, som vi påtænker at
placere på hjørnet af torvet. Opbygges i træ, og erstatter den gamle plakatsøjle som står ud mod
kanalen på Gilleleje Hovedgade ved det gamle turistkontor.
Plakatsøjlen er til gavn for byens borgere og turister. Plakatsøjlen er planlagt opbygget i træ.
Budget ca 35.000 ex moms.

Ansøgning nr. 14:

Puljen for Kultur Turisme og Idræt samt Landsbyer
Projektets titel Flagstænger til Flag Allé i Gilleleje
Ansøger Gilleleje Handels- og Turistforening
Kontaktperson Henrik Magelund, formand
Adresse, tlf og mail ℅ Frk.Mage, Gilleleje Stationsvej 1, 3250
magelund.rasmussen@gmail.com
Mobil: 21450005
Formål med projektet Vi ansøger om penge til en nye flagstænger.
Nuværende er ca. 40 år gamle. Der er i dag 150 stænger i flagalleen tilbage, hvoraf 50-60
stænger er i kritisk tilstand. Hvert år afskæres en del af bunden,
grundet råd, hvilket betyder at flere stænger er meget korte.
Pris for en ny fiber flag stang er 500 kr ex moms. Budget 30.000 ex moms.
Byens flag allé er til glæde og gavn for borgere, besøgende og turister, som kommer til Gilleleje.

Ansøgning nr. 15:
Vedr.: Støtte til etablering af fitnesstræning i GB Idrætshuset
Formålet er at skabe et nødvendigt supplement til den eksisterende fysiske træning i idrætsklubberne for
herved at fremme de fysiske kvaliteter, højne det idrætslige niveau, bidrage til talentudvikling og øge det
sociale sammenhold såvel i klubberne som mellem disse.
Initiativet vil medvirke til at fremme sundhed, velvære og trivsel ved en opgraderet dyrkning af motion,
styrke og udholdenhed, bevægelse og balance og herved danne grundlag for en øget medlemstilgang til
klubberne, give værdi lokalt og gøre lokalområdet mere attraktivt at bo i.
Projektets indhold er fysisk træning under ledelse af instruktører fra Gilleleje Bokseklub i et
eksisterende lokale i GB Idrætshuset, hvor vi videre råder over såvel omklædnings- og badefaciliteter
som opholdsrum / værested for afslapning og socialt samvær.
Målgruppen er idrætsklubber af alle slags i lokalområdet, skolens udskolingsklasser samt borgere,
fritidsborgere og turister i forbindelse med dyrkning af idræt og motion.
Til formålet har vi indhentet vurdering af og tilbud på et bredt sammensat og til faciliteterne tilpasset
omfang af fitnessredskaber, som vil dække de foreliggende differentierede behov.
Anskaffelsessummen herfor andrager 220.000 ekskl. moms, hvoraf vi som egenbetaling har opsparet
85.000 samt opnået støtte fra Nordea Fonden på 50.000.
Vi søger således om støtte til restfinancieringen på 85.000 ekskl. moms.

Med venlig hilsen
Erling Bertrand
Gilleleje Boldklub, Formand
Tel.: 2911 2193 / 4830 1991
E-mail: bertrand.erling@gmail.com

Ansøgning nr. 16:
ANSØGNING TIL PULJEN FOR KULTUR, TURISME OG IDRÆT
Museum Nordsjælland (v. mus. insp. Tim Grønnegaard) og Jesper Møller (ejer af Ullershøj) søger hermed
om projektmidler fra Gribskov Kommunes Pulje for Kultur, Turisme og Idræt.
Projektets formål er en formidling på fundstedet af det for Nordsjælland enestående fund af et lurpar fra
yngre bronzealder. Lurerne blev, sammen med et offerfund af kvindesmykker fra samme periode, fundet i
en lille kedelmose nær dobbelt-jættestuen Ølshøj. Ejeren af Ølshøj, Jesper Møller, har for nylig opkøbt
jordstykket med kedelmosen og ønsker at indgå i et samarbejde med Museum Nordsjælland og Gribskov
Kommune om formidling af disse to fortidsminder.
Projektets indhold
Projektet indeholder
- etablering af stenkantet trampesti fra jordstykket ved Ølshøj til kedelmosen, hvor lurerne er fundet
(udføres af ejeren).
- etablering af beplantning omkring den lille kedelmose med ”bronzealder-vegetation” (hassel, birk), som
den besøgende går ind i og opnår en naturlig illusion af ”offermose”.
- opsætning af info-tavle uden for offermosen med oplysning om fundet, QR-koder med yderligere
information samt lydfil med lur-musik.
- opsætning af afstøbning i jern med kobberbelægning af den bevarede lur ved indgangen til offermosen
(bekostes af ejeren m.fl.).
Projektet er skitseret på vedlagte luftfoto.
Projektets perspektiver
Projektet vil gøre stedet til et mere seværdigt og besøgt turistmål, som på lidt længere sigt vil kunne indgå i
en ”bronzealder-cykelrute” med 5-6 meget forskellige hotspots inden for en få kilometer lang distance
omkring Blistrup.
ØKONOMI
Beplantning af hassel og birk (45 træer à 400,- + anlægsudgifter) 36.000,Skiltning (produktion + materialer) ca. 10.000,Anlæg af stenkantet trampesti Udføres af ejeren
Fremstilling af lurkopi støbt i jern med kobberbelægning Bekostes af ejeren m.fl.
I alt søges puljemidlerne om kr. 46.000,-

Ansøgning nr. 17:

Puljen for Kultur Turisme og Idræt samt Landsbyer
Ansøgning til
Gribskov Kommune
Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Fra
Valby Bylaug
Aggebovej 2
3200 Helsinge
Dato: 28 marts 2017.

Vi ansøger om midler til oprensning af Valby Gadekær, beliggende på Salekilde 9 B,Valby, 3200
Helsinge. Valby Gadekær er ca. 250 m2 stort, er dækket af naturbeskyttelses loven. Der er sendt
dispensation til Gribskov kommune, som er ved at blive behandlet på nuværende tidspunkt af Linda
Andersen.
Vi ønsker at oprense gadekæret til gavn for Valby landsby borgere, foreninger og gæster til vores by.
Gadekæret ligger på ny renoveret areal, kaldet Tingstedet, der efter dens renovering benyttes af mange.
Der kommer borgere fra landsbyen, der går ture, og spiller. Foreningerne benytter arealet til sport, og
mødes til fælles samvær. Der kommer dagplejere og cyklist klubber til områder, og det bliver benyttet
meget.
Vi ønsker at gennemføre en oprensning af gadekæret, bortkørsel af slam med rådgivende hoved
entreprenør og kommunal forvaltning.
Hvor formålet af projektet er at, forbedre et gadekær der er tilgroet, grønt og lugtende, til et gadekær
som er frisk, iltrigt og indbydende.
Initiativet skal være med til at, de personer som kommer til gadekæret , vil få en god oplevelse , når de
er ved gadekærsanlægget . Det vil være til gavn for alle som benytter og er med i vores arrangementer
og dem som kommer på eget initiativ og spiser deres madpakke m.m.
På nuværende tidspunkt afventer vi, gennemførelse af en analyse, der kan give resultatet af hvilken
kategori slammet er, og hvordan det retmæssigt kan afskaffes.
Vi håber at I vil imødekomme vores ansøgning.

På vegne af Valby Bylaug.
Dorte Skovsgaard, Oldermand.

Ansøgning nr. 18:
Vildmarken – et kunstprojekt i Helsinge
Ansøgning om midler til etableringen af kunstprojektet “Vildmarken”. Et todelt
projekt, der tager udgangspunkt i anlægningen af en blomstermark ved Helsinge.
I dialog med Fuglebjerggård (www.fuglebjergggård.dk) er Vildmarken blevet
tildelt omkring en hektar jord i en etårig-periode (med mulighed for forlængelse)
til udfoldelse af projektet.
Derfor søger vi om tilskud til indkøb af blomsterfrø, herunder særligt enårige
sorter som valmue, solsikke, kløver, kornblomst, morgenfrue m.fl. En sæk frø
koster fra 800-2000 vi skal bruge ca. 15 for at så marken til. Prisen i alt kommer
til at ligge omkring 15-20.000
Projektets to dele
Første fase af Vildmarken består, som nævnt i ovenstående, at opdyrke en
blomstermark - med ønsket om at skabe et offentligt tilgængeligt rum fuld af
farver - en friplads i det danske marklandskab samt skabe biodiversitet for bier
og andre dyr. Når marken står i flor i hhv. Juni/Juli måned, initieres den anden
fase af Vildmarken, her inviteres kunstnere med i projektet til at gå I dialog med
området og udstille på marken. Marken vil derfor under høj-sommeren fungere
som en udstillingsplatform for samtidskunst.
Projektets formål
Formålet er at skabe en kunstnerisk dialog i området. Det er et smukt og
kulturelt betydningsfuldt naturområde: skoven i området er fuld af kulturarv med
adskillige dysser og gravhøje samt mange gamle velbevarede bondegårde. Vi ser,
et dynamisk nyopstartet projekt som Vildmarken, som en invitation til at gå på
opdagelse i naturen blandt kulturarv og samtidskunst. Vildmarken vil, med sin
placering i grænseskellet mellem skov og landbrug, blive et bindeled, der får de
forskellige kulturlandskaber til at smelte sammen.

Mira Winding
21965371

Ansøgning nr. 19:
GymHelsinge sender herved en ansøgning til denne pulje for deres nye tiltag:
GymHelsinge Juniorklub.
GymHelsinge ansøger om tilskud til opstart af Juniorklubben. Ambitionen er, at efter en periode kan
Juniorklubben køre selvstændigt og uden tilskud.
GymHelsinge Juniorklub har opstart i uge 16 og vil køre som 2 dages Juniorklub tirsdage og torsdage
eftermiddage frem til sommerferien. Juniorklubben er fra skoleåret 2017/18 åben mandag-fredag kl.
13.00-16.30/fredag kl. 16.00. Juniorklubben holder lukket i skolernes ferie.
Man skal ikke være medlem af GymHelsinge for at tilmelde sig. Tilmeldingen er åben for alle, der
ønsker et alternativ til deres nuværende fritidsklub.
Personale og lokaler stilles til rådighed af GymHelsinge, der allerede er ved at udvide staben af
fastansatte. Klubben kommer til at bruge Helsinge Hallernes faciliteter, primært omkring hal 5.
Brugerbetaling pr. barn er 675 kr. pr mdr. i 11 mdr.
Faktiske udgift er 1.427 kr. pr. barn pr. mdr. i 11 mdr.
Denne pris er beregnet med et medlemstal i Juniorklubben på 60 børn.
Dette betyder at GymHelsinge har en merudgift på 752 kr. pr. barn pr. mdr.
Udgift i alt ved 60 børn: 752 x 11 mdr. x 60 børn = 496.320 kr.
GymHelsinge er sikre på, at dette tiltag er med til at brande Gribskov kommune som en kommune med
mange og alsidige tilbud til kommunens børn og unge. GymHelsinge Juniorklub er en hel ny form for
fritidsklub, hvor den ”kendte” form bliver blandet med idræt og socialt samvær. Juniorklubbens
målgruppe er elever fra 3. – 6. klassetrin.
Dette tiltag kan tiltrække nye borgere til Gribskov kommune. Nye borgere kan se dette som en klar
fordel og en mulighed for borgernes børn, som de ikke ville kunne få i andre kommuner.

Ansøgning nr. 20:
Ansøgning om at understøtte strategisk investering

Etablering af Fase 1 Velkomstcenter for Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Baggrund:
- Nationalpark Kongernes Nordsjælland bliver formelt etableret til opstart foråret 2018.
- Formidlingsstruktur for nationalparken har siden pilotprojektet i 2005 bygget på, at der skulle være et centralt
formidlingscenter, ved Esrum Møllegård, og mindre enheder i parkens øst- og vestdel
- I Gribskov Kommunes turismestrategi er det en prioritet at støtte velkomstcenter i Esrum.
- Bestyrelsen for Esrum Kloster og Møllegård har besluttet at arbejde for et ambitiøst velkomstcenter som er på
højde med eller bedre end velkomstcentre ved andre danske nationalparker.
- De politiske signaler fra Gribskov Kommune omkring velkomstcenteret har været støttende. Senest har
borgmesteren vist ambitionsniveauet ved at tale om ’Den grønne Planet i Esrum’, se nedenfor.
Projektet:
- Foretage en grundig oprydning inkl. mindre istandsættelser af sydlængen ved Esrum Møllegård
- Udarbejde en udstilling om nationalparkens indhold og tilblivelse, klar til parkens åbning april 2018
Udbytte:
- Projektet vil manifestere at parkens centrale velkomstcenter skal placeres i Esrum
- Det vil have en umiddelbar profileringseffekt, at man i Nordsjælland kan pege på ’noget konkret’ omkring
nationalparken
Økonomi:
- Der forventes en ansøgning i størrelsesordenen 200.000-400.000 kr.
- Esrum Kloster og Møllegård vil medfinansiere både med midler og arbejdskraft.
Se bilag med skitse over området
Forklaring til oversigt
- På langt sigt tænkes et samlet oplevelses- og formidlingscenter ved Esrum Kloster og Esrum Møllegård,
markeret med den gule cirkel
- Her og nu ønskes en udstilling etableret i ’Sydlængen’, fremhævet med rød boks nedenfor. Denne udstilling vil
være en fase 1 udstilling i betydningen, dvs. det vil være første del af etableringen af det samlede center.
Sydlængen – flot beliggende bygning, 300 m2, er grundlæggende i god stand; kan relativt nemt ’forvandles’ til
udstillingsområde
Cafe, møderum, toilet
Ophold & events
Parkering og Velkomst
Kloster & kultur
Natur & friluftsliv

Ansøgning nr. 21:

Holløselund d. 31/3 2017
2017

Ansøgning om støtte til etablering af 2. etape af mountainbikespor i Tisvilde Hegn
Tisvilde Hegn Sporlaug er en forening stiftet i slutningen af 2016 – Foreningens formål er at etablere og vedligeholde et MTB-spor i
Tisvilde Hegn i samarbejde med Naturstyrelsen. Til glæde for lokale, landliggere og turister.
Første etape er næsten færdiggjort – men den store succes og de mange besøgende betyder, at vi allerede har brugt en del af vores
anlægsbudget til etape 2 til vedligehold, af den allerede farbare del.. Dette for at sikre, at skoven ikke bliver unødigt slidt.
Ansøgningens formål:
Finansiering af materialer (grus, sten, træ) samt leje af entreprenørmateriel til anlæg af ca. 17 km. nyt spor – størstedelen af det nye spor
etableres i totalt uberørt skov, og derfor er maskiner en streng nødvendighed til følgende opgaver:
1
2
3

Forberedelse af nye forløb – adskilt fra ride og vandrestier
Sikring af overflade, forebyggelse af erosion på faldlinier og sikring af rødder i stiforløb
Arbejde med at bevare Tisvilde Hegns naturlige præg på forløbene – og forebygge slidtage

Arbejde og udførsel foretages af foreningen Tisvilde Hegn Sporlaug, arbejdsgruppen bag - og frivillige hænder. Efter endelig godkendelse
af Naturstyrelsen.
Tisvilde Hegn Sporlaug samarbejder med Naturstyrelsen (Skovfoged Torben Hoch) om at skabe et sikkert og bæredygtigt alment brugbart
MTB-spor.
MTB-sporet bliver klassificeret som BLÅT-spor (farbart for alle). Sporet skal være et bidrag til et aktivt friluftsliv for både børn og
voksne. Sporets etape 1 benyttes i dag af løbere, vandrere, hundeluftere og folk på skovtur...

Ansøgningens størrelse: 170.000,På vegne af Tisvilde Hegn Sporlaug, arbejdsgruppen – og de frivillige

Med venlig hilsen

Nicolai Gerts
Vejbyvej 5
3210 Vejby
4020 2177 // ng@burner-international.com

Foreningen:
Tisvilde Hegn Sporlaug
Bannebjergvej 16
3230 Græsted

Ansøgning nr. 22:

Danmarks Bedste Hestekommune.
Ansøgningen er en revision i forhold til ansøgning efterår 2016 ”heste-weekend” med et budget på 164.500 kr.
Budgettet er reduceret til 85.000 kr, og en del af omkostningerne til projektet er finansieret fra anden side.
Projektet udarbejdes primært sammen med Nordsjællands Landboforening, som er meget interesserede i at
deltage, samt Visit Nordsjælland, og indeholder en række del-elementer:
Stand på Roskilde Dyrskue og Store Hestedag, hvor hestefolk fra kommunen, herunder fra de 9 rideklubber, som
får kommunal støtte, vil fortælle de mere end 100.000 gæster om Danmarks Bedste Hestekommune.
Stand på Hillerød Horse Show i Frederiksborghallen, hvor hestefolk igen fortæller hestefolk om alle fordelene ved
at bo med heste, tage på ferie med heste og etablere erhverv med fokus på heste og ridesport i kommunen.
Aktiv deltagelse i landsdækkende heste-turisme-konference i Hillerød 22. september 2017, vi er allerede med i
planlægningen og har finansieret en del af konferencen på forhånd.
Endelig; en temadag, i samarbejde med Nordsjællands Landboforening om krav og muligheder for køb af
landejendom, egnet til hestehold, i kommunen. Denne temadag inviteres der til på alle standene, så vi får lavet
en super heste-eftermiddag sidst på året, hvor vi forhåbentlig får en masse interesserede, potentielle nye
borgere, til at komme herop, kikke på vores faciliteter, og, måske, ende med at købe en ejendom eller bare flytte
hertil med deres heste.
Indholdet i de mange stande er dels nyt materiale om overnatningsmuligheder i kommunen, hvor også hesten
kan tilbydes opstaldning, dels de mange rideruter i kommunen, samt det allerede fastlagte program for
hesteoplevelser på tværs 2017 (Ringridning i Græsted, Hestival/lyserød lørdag og planlagte rideture på de
etablerede ridespor i kommunen).
Tovholder er Helsinge Rideklub, på vegne af de 9 rideklubber, som får kommunal støtte efter
folkeoplysningsloven.
Marianne Christensen
Tlf 50905033

