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27.15.12-A00-1-14 

1.        Budget/regnskab 

Sagsfremstilling 

Oversigt over budget 2015 medbringes til mødet.  

Beslutning 

Godkendt.  

  

Dansk Præmatur forening har henvendt sig med anmodning om, at uforbrugte midler 

bevilget til et arrangement i 2013 kan anvendes til et andet arrangement for foreningens 

medlemmer. Frivillighedsudvalget godkendte dette. 

  

27.15.12-A00-1-14 

2.        Godkendelse af referat fra møde den 20. november 2014 

Beslutning 

Godkendt.  

  

27.15.12-A00-1-14 

3.        Scleroseforeningen - lokalafdeling Nordvestjylland 

Bilag 

 Ansøgning - Scleroseforeningen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 6.000 kr. 

  

Foreningens formål er at repræsenterer Foreningen i lokalområdet.  

Foreningen skal 

 afholde arrangementer, for medlemmer med sclerose i alle aldersgrupper og på-

rørende til disse, af oplysende og underholdende karakter, samt være netværk 

for afdelingens medlemmer 

 sikre bedst muligt kendskab til sygdommen, lokalforeningen og Foreningen 

 ved events og anden fundraising bidrage til finansiering af afdelingens arbejde og 

Foreningens aktiviteter 

 engagere sig i lokalpolitik, dels ved repræsentation i de lokale handicapråd i sam-

arbejde med DH's lokalafdelinger mv. 

  

Bilag/Punkt_3_Bilag_1_Ansoegning__Scleroseforeningen.pdf
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Lokalafdelingerne skal sikre og støtte samarbejde med andre lokalafdelinger og Forenin-

gen i øvrigt. 

Lokalforeningen påtager sig de opgaver, som der i lokalafdelingsbestyrelsen er ressour-

cer til samt ved involvering af andre frivillige. 

  

Det ansøgte tilskud skal anvendes til aktivitetsdag for scleroseramte og deres familier. 

Aktivitetsdagen skal foregå i området ved Resen Friskole. Og vil blive afviklet en lørdag i 

foråret. 

Antal deltagere forventes at være ca. 40 personer. 

Beslutning 

Godkendt.  

  

27.15.12-A00-1-14 

4.        Astma-Allegi Fyn 

Bilag 

 Ansøgning - Astma og Allergi - bilag 

 Ansøgning - bilag Astma og Allergiforeningen 
 Ansøgning - Astma og Allergiforeningen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 5.200 kr. 

  

Foreningens formål er bl.a. at arrangere sociale og livsbekræftende aktiviteter for famili-

er og enkeltpersoner. 

  

Der søges tilskud til aktiviteten "Luftballonen", der er en sommerlejr, der afholdes hvert 

år i 12 dage for børn og unge fra 9 til 17 år med astma/allegi problemer, så de lærer at 

tackle deres sygdom, deltage i sport, fritid og andre fysiske udfoldelser samt sociale ak-

tiviteter, så de ikke bliver/føler sig isolerede fra omverdenen. Der forventes at komme 2 

børn/unge fra Struer Kommune. 

  

Luftballonen er et landsdækkende tilbud under Astma-Allegi Foreningen, der tilbyder 

unge mellem 9 og 17 år med astma, allergi eller eksem et 12-dags sommerophold i sko-

leferien.  

Lejren finder sted i Glamsbjerg på Fyn. 

  

Yderligere beskrivelser af projektet kan ses i vedhæftede filer. 

Beslutning 

Foreningen meddeles afslag, idet der primært gives økonomisk støtte til frivillige for-

eninger og organisationer som primært er hjemmehørende i Struer Kommune. Dertil 

kommer, at det er usikkert, om der vil komme deltagere fra Struer Kommune til som-

merlejren. 

Foreningen har mulighed for at søge senere på året, hvis det viser sig, at der kommer 

børn fra Struer Kommune til sommerlejren.  

Bilag/Punkt_4_Bilag_1_Ansoegning__Astma_og_Allergi__bilag.pdf
Bilag/Punkt_4_Bilag_2_Ansoegning__bilag_Astma_og_Allergiforeningen.pdf
Bilag/Punkt_4_Bilag_3_Ansoegning__Astma_og_Allergiforeningen.pdf


 

 

Frivillighedsudvalg, 26. februar 2015 Side 3 

 

  

27.15.12-A00-1-14 

5.        Foreningen for de frivilliges aktiviteter på Anker Fjord Hospice, 
Hvide Sande 

Bilag 

 Anker Fjord Hospice 

 Anker Fjord - yderligere oplysninger 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 

  

Foreningens formål er at dygtiggøre, udvikle og bevare motivationen hos de frivillige, 

således at de kan deltage i husets liv døgnet rundt. 

De frivillige bringer håb, medmenneskelighed, normalitet, lys og glæde ind i huset, mens 

de udfører forskellige praktiske opgaver. Deres indsats er det ekstra, der kan tilbydes. 

Det er det der får hverdagen til at hænge sammen.  

De Frivilliges indsats fritager de fagprofessionelle fra opgaver, således at de kan bruge 

deres tid på det de er bedst og uddannet til, nemlig den palliative indsats. 

  

Foreningen har pr. oktober 2014, 88 medlemmer heraf er 2 fra Struer Kommune. 

Af de 132 patienter der var indlagt i de tre første kvartaler af 2014 havde 7 bopæl i 

Struer Kommune. 

  

I 2013 bevilgede frivillighedsudvalget 20.000 kr. til Foreningen for de frivillinges aktivite-

ter på Anker Fjord Hospice. 

  

Budget for 2015, Regnskab for 2013 samt liste over frivilliges bopælskommuner og pati-

enters bopælskommuner er medsendt. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til uddannelse af frivillige m.m. 

Beslutning 

Der gives et tilskud på 2.500 kr.  

  

27.15.12-A00-1-14 

6.        Høreforeningen Struer - Thyholm Lokalafdeling 

Bilag 

 Ansøgning - Høreforeningen Struer- Thyholm 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 1.500 kr. 

Bilag/Punkt_5_Bilag_1_Anker_Fjord_Hospice.pdf
Bilag/Punkt_5_Bilag_2_Anker_Fjord__yderligere_oplysninger.pdf
Bilag/Punkt_6_Bilag_1_Ansoegning__Hoereforeningen_Struer_Thyholm.pdf
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Foreningens formål er at arbejde for, at hørehæmmede og døvblevne kan kommunikere 

på lige vilkår med andre mennensker i samfundet. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til et foredrag ved speciallæge Peder Chr. Frandsen fra 

Ålborg, der vil fortælle om emnet:  

Svimmelhed/opkastning/høretab. Er det symptomer du kender? Årsagen kunne være 

meniere syndromet. Dette er en alvorlig lidelse. 

  

Foredragsholder skal have 1.500 kr. 

Efter foredraget serveres der kaffe, og hertil betaler hver deltager 50 kr. 

Arrangementet er for både medlemmer og ikke medlemmer. 

  

Vi forventer 30 - 40 deltagere til dette arrangement. 

Beslutning 

Godkendt.  

  

27.15.12-A00-1-14 

7.        Foredragsudvalget i Resen 

Bilag 

 Ansøging - Resen Beboerforening 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 7.000 kr. 

  

Foreningen Foredragsudvalget i Resen er en del af Resen Beboerforening.  

Formål er at arrangere et arrangement med henblik på kulturel og social udvikling og 

samvær for borgerne i området. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til en sangaften med Gårdsangerne fra Thy, der ønsker 

at bevare de gamle gårdsange-traditioner og med plads til fornyelse. 

Beslutning 

Frivillighedsudvalget besluttede at sende en forespørgsel retur til Foredragsudvalget i 

Resen hvori foreningen anmodes om fremsendelse af: 

  

 dato for arrangementets afholdelse 

 et budget for aftenen  

 forventede antal deltagere 

 størrelsen af eventuel brugerbetaling. 

  

27.15.12-A00-1-14 

Bilag/Punkt_7_Bilag_1_Ansoeging__Resen_Beboerforening.pdf
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8.        UFL-Vestjylland (Unge for ligeværd) 

Bilag 

 Ansøgning - Unge for ligeværd 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 25.000 kr. 

  

Foreningens formål er: 

 at skabe ligeværdige vilkår for unge med særlige behov, begrundet i boglige ind-

lærings- og funktionelle vanskeligeheder. 

 at skabe et lokalt mødested for de unge 

 at skabe et socialt netværk for de unge 

 at medvirke til at arrangere fritidsoplevelser og klubaktiviteter for de unge 

 at arbejde for ligeværdige vilkår for allle 

 at udbrede kendskabet til Ligeværd, og det vi arbejder med. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til delfinansiering af en ugentlig klubaften i Aktivitetshu-

set, hvor der hver mandag møder ca. 45 unge mennesker. Endvidere til afholdelse af ca 

10 årlige aktiviteter "ud af huset". 

  

Foreningen har pt. 89 medlemmer, heraf 23 bosiddende i Struer Kommune. 

  

Se yderligere beskrivelser af foreningens aktiviteter i vedlagte bilag samt vedtægter, 

budget 2015 m.m.  

Beslutning 

Bevilget 15.000 kr.  

  

27.15.12-A00-1-14 

9.        Osteoporoseforeningen - Afdeling Midjylland, Viborg, Skive, Stru-

er og Lemvig kommuner 

Bilag 

 Ansøgning - Osteoporose foreningen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 3.600 kr. 

  

Foreningens formål  er at arbejde for forebyggelse af knogleskørhed og følgerne heraf, 

således at flest mulige bevarer trivsel og førlighed livet igennem. 

Dette gøres via foredrag om kost, motion, medicin, med diætister, fysioterapeuter, ergo-

terapeuter, praktiserende læger og speciallæger m.fl. samt henvisning til hensyntagende 

motion. 

Afdelingen udgiver "AfdelingsNyt" 2 gange årligt. 

Bilag/Punkt_8_Bilag_1_Ansoegning__Unge_for_ligevaerd.pdf
Bilag/Punkt_9_Bilag_1_Ansoegning__Osteoporose_foreningen.pdf
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Et eventuelt tilskud skal bruges til honorering af foredragsholdere, annoncering samt 

kopiering og porto. 

  

Se evt. yderligere information i vedlagte bilag. 

Beslutning 

Godkendt.  

  

27.15.12-A00-1-14 

10.        Struer Tværfaglige pensionist / efterlønsklub 

Bilag 

 Ansøgning - Tværfaglige pensionist-efterlønsklub 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 5.000 kr. 

  

Foreningen består af ca. 60 medlemmer og søger om tilskud til forenings drift m.m. i 

lighed tidligere år. 

Beslutning 

Godkendt.  

  

27.15.12-A00-1-14 

11.        Foreningen "Baunekrogen" 

Bilag 

 Ansøgning - Baunekrogen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 7.000 kr. 

  

Foreningens formål er at samles med beboerne i Baunekrogen hver torsdag og her have 

forskellig underholdning. 

Underholdningen kan være musik, sang, filmforestilling, foredrag og stemning af klaver. 

  

Regnskab for 2014 er medsendt. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges som hjælp til torsdagsmøder og hjælp til en hyggelig 

julefrokost. 

Bilag/Punkt_10_Bilag_1_Ansoegning__Tvaerfaglige_pensionistefterloensklub.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_1_Ansoegning__Baunekrogen.pdf
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Beslutning 

Godkendt.  

  

27.15.12-A00-1-14 

12.        Samvær omkring et måltid 

Bilag 

 Ansøgning - Samvær omkring et måltid 
 Ansøgning - Samvær omkring et måltid.2 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 4.000 kr. 

  

Foreningens formål er på et kristent grundlag at skabe et trygt og hyggeligt fællesskab 

ud fra tanken om, at vi alle har værdi, og at vi alle har en pligt til at tage hånd om/gøre 

godt for vores næste. 

  

En lille gruppe frivillige har de sidste 2 år gennemført en månedlig aftensammenkomst 

"Samvær omkring et måltid" i Struer. 

Aktiviteten er at samles omkring et måltid mad, synge sammen, læse en 

god/sjov/opbyggelig historie og snakke sammen om det der er svært, det der glæder og 

om livet i almindelighed. 

  

Målgruppen er misbrugere, psykisk syge og ensomme - alle, der befinder sig i en periode 

af deres liv, hvor de har det svært. 

  

Der kommer i gennemsnit 16 - 18 personer hver aften. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til indkøb af madvarer til en månedlig aftensammen-

komst. 

  

  

Beslutning 

Godkendt.  

  

27.15.12-A00-1-14 

13.        Multi Aktiv Forening Struer 

Bilag 

 Ansøgning - Multi Aktiv Forening Struer 

Bilag/Punkt_12_Bilag_1_Ansoegning__Samvaer_omkring_et_maaltid.pdf
Bilag/Punkt_12_Bilag_2_Ansoegning__Samvaer_omkring_et_maaltid2.pdf
Bilag/Punkt_13_Bilag_1_Ansoegning__Multi_Aktiv_Forening_Struer.pdf
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 Multiaktiv foreninge - ansøgning 
 Vedtægter for Multi Aktiv Forening.pdf 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 7.500 kr. 

  

Foreningens formål er  

 at medvirke til at forbedre sundheden blandt etniske medborgere i Struer-

området gennem motionsaktiviteter, madlavning på tværs af kulturer og fore-

drag.  

 at afholde og medvirken i kulturelle arrangementer og formidling - Venskab er 

kendskab. 

 at medvirke til bedre integration, socialt samarbejde og viden mellem Struer 

kommunes borgere generelt og mellem de etniske minoriteter især. Herunder 

sørge for, at ældre og syge etniske medborgere bliver inkluderet i fællesskabet, 

kommer ud af huset, frem for at blive isoleret. 

 at starte uddannelsestiltag for at styrke integration og demokratiforståelse blandt 

etniske minoriteter. 
  

Multi Aktiv Forening er en helt nystartet forening fra efteråret 2014. 

  

Foreningen søger støtte til etableringsudgifter m.m.  

Foreningen er allerede gået i gang med madlavningsaftener på tværs af kulturelle grup-

per og forventer at gå i gang med motionstilbud i løbet af foråret 2015. 

  

Der forventes ca. 25 deltagere.  

  

Yderligere beskrivelse af foreningens tanker om fremtiden, budget samt vedtægter kan 

ses i vedhæftede fil. 

  

  

Beslutning 

Godkendt.  

  

27.15.12-A00-1-14 

14.        Bakkelys Vennekreds 

Bilag 

 Ansøgning - Bakkelys vennekreds 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 25.000 kr. 

  

Bakkelys Vennekreds søger om tilskud til hjælp til dækning af nogle af udgifterne til føl-

gende aktiviteter: 

 21. februar - Fastelavnsfest 

Bilag/Punkt_13_Bilag_2_Multiaktiv_foreninge__ansoegning.pdf
Bilag/Punkt_13_Bilag_3_Vedtaegter_for_Multi_Aktiv_Foreningpdf.pdf
Bilag/Punkt_14_Bilag_1_Ansoegning__Bakkelys_vennekreds.pdf
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 11. marts - Pakkespil 

 22. maj - Sangaften med musik 

 24. juni - Sankt Hans fest 

 22. juli - Tur til Mariehaven 

 9. september - Høstfest 

 7. oktober - Pakkespil 

 25. november - Julehygge 

  

Foreningens eneste indtægt er et lille beløb ved sag af lotteri til høstfesten, og disse ar-

rangementer betyder meget for beboerne. 

  

Kopi af regnskab for 2013 er vedlagt. 

Beslutning 

Øvrige vennekredse tildeles midler i forhold til antal brugere, derfor ønsker frivilligheds-

udvalget oplyst: 

  

 antal brugere 

 antal medlemmer af støtteforeningen 

 antal frivillige 

 opkræves der egenbetaling ved arrangementer  

  

27.15.12-A00-1-14 

15.        Parasollen Struer 

Bilag 

 Ansøgning - Parasollen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

Foreningens formål er at hjælpe, støtte og vejlede udsatte borgere i Struer Kommune. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til netværksskabende kontakter i Struer Kommune. 

Formålet med dette er, at skabe kontakt mellem socialt udsatte og frivillige, som en del 

af Parasollens diakonale arbejde.  

Vores ønske er at finde "stærke" frivillige, som vil være med til at støtte op om aktivite-

ter for udsatte borgere.  

Beslutning 

Der bevilges 7.500 kr. for første halvår 2015. 

Der er mulighed for senere af søge for andet halvår 2015.  

  

27.15.12-A00-1-14 

Bilag/Punkt_15_Bilag_1_Ansoegning__Parasollen.pdf
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16.        Thyholm Genbrug 

Bilag 

 Ansøgning - Thyholm genbrug 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 

  

Foreningens formål er dels, på et kristent værdigrundlag,  

 at støtte de 2 missionsselskaber, Mission Afrika og Danmissions arbejde blandt 

fattige i den 3. verden,  

 at formidle viden om og skabe engagement i arbejdet blandt medarbejderne i bu-

tikken. 

 at være et socialt nedværk for medarbejdere og kunder 

 at fremme tanken om værdien af genbrug, som en hjælp til et bedre miljø. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til et socialt og hyggeligt arrangement for de 65 frivil-

lige medarbejdere, der yder en stor indsats i det daglige med alt det praktiske i forbin-

delse med drift af en genbrugsbutik. 

  

  

Beslutning 

Bevilget 5.000 kr.  

  

27.15.12-A00-1-14 

17.        Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Struer 

Bilag 

 Ansøgning - Dansk flygtningehjælp 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 

  

Foreningens formål er at støtte flygtninge og andre med etnisk minoritets baggrund i 

Struer Kommune, både på det praktiske og sociale plan, så de kan agere og føle sig som 

medborgere. 

  

Foreningen er en frivilliggruppe under Dansk flygtningehjælp.  

Med det stigende antal flygtninge, der ankommer til kommunen er Frivillignettet i de-

cember 2014 udvidet med Netværksfamilier/personer.  

Lige pt. har vi en gruppe på 10 personer/familier, der yder støtte til nyankomne flygt-

ninge. Dette sker via et tæt samarbejde med kommunens social- og integrations-

konsulenter.  

Bilag/Punkt_16_Bilag_1_Ansoegning__Thyholm_genbrug.pdf
Bilag/Punkt_17_Bilag_1_Ansoegning__Dansk_flygtningehjaelp.pdf
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Vores nye borgere har typisk kontakt med deres familie hver eller hver anden uge, ofte i 

weekenderne, hvor der drikkes kaffe, tales dansk, tages på ture, gåes på biblioteket, 

tages til diverse arrangementer m.m. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til dækning af tranportudgifter og forplejening ved 

diverse udflugter/aktiviteter. 

  

Se eventuelt yderligere beskrivelse i vedhæftede fil. 

Beslutning 

Der bevilges 5.000 kr. med mulighed for at søge igen når foreningen er kommet i gang. 

Ved en eventuel kommende ansøgning ønskes oplyst, hvor mange brugere der benytter 

sig af foreningens tilbud.  

  

27.15.12-A00-1-14 

18.        Kommende møder i 2015 

Sagsfremstilling 

På mødet i november 2014 blev det besluttet, at der på dette møde skulle fastsættes 

yderligere 3 møder i 2015.  

Beslutning 

18. juni 2015 kl. 16.00 

17. september 2015 kl. 16.00 

19. november 2015 kl. 16.00  
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