Den 4. juli 2016
Gribskov Kommune - att. Kulturrådet
Ansøgning til Kulturrådet om økonomisk støtte til promovering af Gribskov
Folkeuniversitet
Gribskov Folkeuniversitet blev oprettet i 2014 som ét af ca. 80 danske folkeuniversiteter,
hvis formål det er at udbrede kendskabet til videnskaben og forskningens resultater m.v.
Samtidigt med oprettelsen blev der nedsat en bestyrelse og et repræsentantskab til støtte
og inspiration for bestyrelsen. Repræsentantskabet indkaldes årligt, hvor det forløbne års
foredrag og forslag til nye emner drøftes, og nyvalg til bestyrelsen foretages. Enhver kan
tilmelde sig repræsentantskabet, blot interesse for folkeoplysning er til stede.
Der forudsættes ingen forkundskaber eller viden for at deltage i folkeuniversitetets
undervisning. Alle kan være med; der aflægges ingen eksaminer. Et mindre gebyr
opkræves til aflønning af underviseren. Honoraret ligger typisk i størrelsesordenen 1.400 –
2.500 kr. for et 2 til 3 timers foredrag. Bestyrelsens medlemmer er alle ulønnede.
Siden oprettelsen har Gribskov Folkeuniversitet pr. år afholdt ca. 20 foredrag, der alle har
høstet stor anerkendelse fra deltagerne. Folkeuniversitetets arbejde blev da også belønnet
af Gribskov Kommune med tildelingen af kommunens kulturpris i 2015.
Alligevel har det over tid vist sig vanskeligt i tilfredsstillende omfang at udbrede
kendskabet til Gribskov Folkeuniversitet og de tilbudte foredrag til at kunne dække
udgifterne til de enkelte foredrag.
Bestyrelsen ønsker at kunne fortsætte arbejdet for kvalitetsforedrag i folkeuniversitetets
ånd. Derfor ansøger vi Kulturrådet om støtte via Kulturpuljen til promovering af
folkeuniversitetet heroppe. Dette tænkes gennemført i sensommeren 2016 og igen i
foråret 2017ved hjælp af en intensiv annoncering og kampagner i de lokale aviser,
lokalrådsblade, periodevise tidsskrifter og guider - fx Vejby Nyt, Tisvilde Nyt, Ramløse
Guiden, Tisvilde Bio m.v.
En vurdering af omkostningerne hertil anslås at udgøre ca. 17.500 kr. - jf. nedenstående
specifikation - hvilket beløb bestyrelsen for Gribskov Folkeuniversitet hermed ansøger
Kulturrådet om.
Med venlig hilsen
Gudmund Nielsen
Gribskov Folkeuniversitet, fm.
----------------Gudmund Nielsen
Cand. mag. et Cand. scient.
Plantage Allé 26, Ramløse
3200 Helsinge
gudmund.nielsen@mail.dk / Tlf. 26804097

PR-udgifterne er estimeret som følger:
Vejby Nyt inkl. moms
815 kr.
Ramløse Nyt
688 kr.
Tisvilde Nyt
0
Ugeposten
ca. 2.550 kr.
Gribskov Lokalavis/net
1.687 kr.
Evt. 3 andre lokalblade
1.850 kr.
Tisvilde Bio inkl. moms
1.000 kr.
I alt pr. sæson
8.590 kr.
Total: efterår 2016 + forår 2017 17.500 kr.

