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27.15.12-A00-1-14 

19.        Budget/regnskab 

Bilag 

 Forbrug efter mødet den 2015.02.26 

Sagsfremstilling 

Oversigt over forbrug efter mødet den 26. februar 2015 vedlægges.  

Beslutning 

Til efterretning.  

  

27.15.12-A00-1-14 

20.        Godkendelse af referat fra møde den 26. februar 2015 

Beslutning 

Godkendt.   

  

27.15.12-A00-1-14 

21.        Røde Kors, Struer afdeling 

Bilag 

 Ansøgning - Røde Kors Struer 
 Yderligere opl. Røde Kors 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 20.000 kr. 

  

Foreningens formål er at bidrage til sociale sammenkomster, samt faglig erfaringsud-

veksling for besøgsvennerne.  

Foreningen arbejder bl.a. med  

 Besøgstjeneste (budget ca. 2.000 kr.) 

 Ferielejre for børn i Struer Kommune (budget ca. 18.000 kr.) 

 Julehjælp (budget ca. 25.000 kr.)  

  

Foreningen samarbejder med kommunen om at finde børn til ferielejre.  

Der sendes ca. 6 børn afsted fra Struer hver sommer. 

Herudover uddeles der julehjælp til ca. 50 familier. 

  

Bilag/Punkt_19_Bilag_1_Forbrug_efter_moedet_den_20150226.pdf
Bilag/Punkt_21_Bilag_1_Ansoegning__Roede_Kors_Struer.pdf
Bilag/Punkt_21_Bilag_2_Yderligere_opl_Roede_Kors.pdf
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Et eventuel tilskud skal bruges som hjælp til ovennævnte 3 områder. 

  

  

  

Beslutning 

Der bevilges tilskud på 6.000 kr.  

  

27.15.12-A00-1-14 

22.        Ældrecenter Solvang Vennekreds Thyholm 

Bilag 

 Solvang Vennekreds 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 18.000 kr. 

  

Foreningens formål er at være til glæde og gavn i hverdagen for Ældrecentret Solvangs 

beboere. 

Der opleves et stigende antal demente borgere på Thyholm og Jegindø, hvor de pårø-

rende prøver at klare sig uden hjælp i en så lang periode, at det går ud over livskvalite-

ten.  

Samtidigt er det hårdt som pårørende at skulle stå til rådighed for sin ægtefælle døgnet 

rundt. 

Vi oplever flere gange ægtepar, der isolerer sig mere og mere i takt med at demenssyg-

dommen udvikler sig. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til et arrangement for alle på Thyholm og omregn lør-

dag den 12. september 2015. 

Den foreløbige plan for arrangementet med budget er: 

 et foredrag med ergoterapeut Mette Søndergård (7.770 kr.) 

 en fælles musikalsk oplevelse med Inge-Marie fra Dræsinebanden (8.000 kr.) 

 annoncering m.m. (2.230 kr.) 

  

Foreningen har i alt 214 medlemmer. 

  

Yderligere beskrivelse af arrangementet m.m. kan se i vedhæftede fil. 

  

  

  

Beslutning 

Der bevilges et beløb på 10.000 kr.  

  

27.15.12-A00-1-14 

Bilag/Punkt_22_Bilag_1_Solvang_Vennekreds.pdf
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23.        Foredragsudvalget i Resen 

Bilag 

 Ansøging - Resen Beboerforening 

 Beslutning - Foredragsudvalget i Resen 
 Svar Foredragsudvalget Resen 

Sagsfremstilling 

Dette punkt blev drøftet på sidste Frivillighedsudvalgsmøde den 26. februar 2015, med 

følgende dagsorden og beslutning: 

  

"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. 

 

 

Frivillighedsudvalg, 26. februar 2015, pkt. 7: 

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." 
  

  

Resen Borgerforening v/koordinator i Foredragsudvalget Anne Dorthe Andersen har ind-

sendt regnskab for det afholdte arrangement. 

Regnskabet viser følgende: 

 Udgifter i alt 6.650 kr. 

 Indtægter i alt 6.440 kr. (deltagerbetaling) 

Der har deltaget 92 voksne, med en egenbetaling på 70 kr. 

  

Oprindelig ansøgning, svarskrivelse samt regnskab for arrangementet er vedhæftet. 

Beslutning 

Afslag med baggrund i at det afholdte arrangement næsten løb rundt. 

  

Foreningen opfordres til at søge påny til andre arrangementer med oplysninger omkring 

budget, antal deltagere og evt. brugerbetaling. 

  

27.15.12-A00-1-14 

Bilag/Punkt_23_Bilag_1_Ansoeging__Resen_Beboerforening.pdf
Bilag/Punkt_23_Bilag_2_Beslutning__Foredragsudvalget_i_Resen.pdf
Bilag/Punkt_23_Bilag_3_Svar_Foredragsudvalget_Resen.pdf
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24.        Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF) 

Bilag 

 Ansøgning - ULF 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 19.700 kr. 

  

Foreningens formål er at hjælpe andre udviklingshæmmede til at få lige muligheder og 

selvbestemmelse over egen livssituation. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til: 

 Støtte til koordinering 6.500 kr 

 Besturelsesarbejde og aktiviteter 3.900 kr  

 Materiale / porto 2.800 kr 

 Transport 2.700 kr 

 Lokaleleje & forplejning 3.800 kr 

  

Transport er en central post på budgettet. Det er vigtigt, at vi kommer ud til ULF'erne, 

da det er på den måde, det frivillige arbejde bedst kan lade sig gøre. 

Vores erfaring er også, at det er nødvandigt at bruge mange penge på porto. Ikke alle 

ULF'ere har mulighed for at komme på internettet.  

Vi har mange kursusaktiviteter for at uddanne ULF'ere, derfor lokaleleje m.m. 

  

Se nærmere beskrivelse af foreningen og dens virke i vedhæftede ansøgning. 

  

Beslutning 

Afslag med baggrund i, at Frivillighedspolitikken for Struer Kommune beskriver, at der 

kan ydes økonomisk støtte til frivillige foreninger og organisationer, som primært er 

hjemmehørende i Struer Kommune. 

  

27.15.12-A00-1-14 

25.        Børns Vilkår 

Bilag 

 Ansøgning - Børns Vilkår 

 Børns Vilkår - bilag 1 

 Børns Vilkår - bilag 2 

 Børns Vilkår - bilag 3 
 Børns Vilkår - bilag 4 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 12.680 kr. 

  

Bilag/Punkt_24_Bilag_1_Ansoegning__ULF.pdf
Bilag/Punkt_25_Bilag_1_Ansoegning__Boerns_Vilkaar.pdf
Bilag/Punkt_25_Bilag_2_Boerns_Vilkaar__bilag_1.pdf
Bilag/Punkt_25_Bilag_3_Boerns_Vilkaar__bilag_2.pdf
Bilag/Punkt_25_Bilag_4_Boerns_Vilkaar__bilag_3.pdf
Bilag/Punkt_25_Bilag_5_Boerns_Vilkaar__bilag_4.pdf
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Børns Vilkår er en privat humanitær organisation, der i over 35 år har arbejdet for alle 

børn i Danmark, med en særlig indsats for de børn, som har det svært.  

Organisationen arbejder for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for, og for at 

sikre børns ret til en god barndom og et godt liv. 

  

Børns Viklår arbejder på to fronter: 

 med børn via børnetelefonen, som udover rådgivning på telefon omfatter chat, 

brevkasse, sms samt rådgivning til forældre på ForældreTelefonen. 

 for børn, hvor fokus er på de betingelser som børn i Danmark stilles.  

  

Det samlede budget for Børns Vilkårs rådgivning er i 2015 på 19.527.855 kr. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til de udgifter, der direkte vedrører det frivillige sociale 

arbejdes fortsatte fremdrift.  

Disse udgifter er budgetteret til 6.343.063 kr.  

Baseret på seneste årsstatistik fra 2014, anslås 0,2% af brugerne at have bopæl i Struer 

Kommune. (svarende til 12.680 kr) 

  

Se evt. yderligere information i vedhæftede bilag. 

Beslutning 

Afslag med baggrund i, at Frivillighedspolitikken for Struer Kommune beskriver, at der 

kan ydes økonomisk støtte til frivillige foreninger og organisationer, som primært er 

hjemmehørende i Struer Kommune. 

  

27.15.12-A00-1-14 

26.        Høreforeningen Struer - Thyholm Lokalafdeling 

Bilag 

 Ansøgning - Høreforeningen Struer-Thyholm Lokalafd 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 12.944 kr. 

  

Foreningens formål er at arbejde for bedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af 

høreproblemer eller sygdomme i øret. 

Høreforeningen søger såvel centralt og lokalt indflydelse på, at disse borgere får de 

samme muligheder for at kommunikere og for at deltage i samfundet som normalthø-

rende medborgere har. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til en udflugt til Fjand Gårdbutik og Fru Pedersens Have. 

  

Der forventes ca 40 deltagere fra Struer Kommune. 

Der er egenbetaling. 

  

Ansøgningen er vedhæftet som bilag  

Beslutning 

Bilag/Punkt_26_Bilag_1_Ansoegning__Hoereforeningen_StruerThyholm_Lokalafd.pdf
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Bevilget 6.000 kr. til finansiering af bespisning, da frivillighedsudvalget ikke giver tilskud 

til kørsel.   

  

27.15.12-A00-1-14 

27.        Menighedsplejen ved kirker i Struer Kommune 

Bilag 

 Ansøgning - Menighedsplejen ved kirker i Struer Km 

 Menighedsplejen - Vedtægter 18.04.2012.doc 

 Menighedsplejen - Budget 2015.doc 

 Menighedsplejen - Regnskab 2014.doc 
 Menighedsplejen - Bestyrelse.doc 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 

  

Foreningens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver som aflastnings-

tjeneste og besøgstjeneste over for sognenes beboere, enkeltpersoner såvel som grup-

per. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til:  

Foreningens aktiviteter. 

  

Nærmere beskrivelse så som vedtægter, regnskab 2014, budget 2015 samt oversigt 

over bestyrelsen fremgår af vedhæftede bilag. 

  

  

Beslutning 

Godkendt.  

  

27.15.12-A00-1-14 

28.        Dement Cafe Kilen 

Bilag 

 Ansøgning - Dement Cafe Kilen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

Foreningen Cafe Kilen er en Info- og samværdscafé for hukommelsessvækkede, pårø-

rende og andre interesserede.  

Bilag/Punkt_27_Bilag_1_Ansoegning__Menighedsplejen_ved_kirker_i_Struer_Km.pdf
Bilag/Punkt_27_Bilag_2_Menighedsplejen__Vedtaegter_18042012doc.pdf
Bilag/Punkt_27_Bilag_3_Menighedsplejen__Budget_2015doc.pdf
Bilag/Punkt_27_Bilag_4_Menighedsplejen__Regnskab_2014doc.pdf
Bilag/Punkt_27_Bilag_5_Menighedsplejen__Bestyrelsedoc.pdf
Bilag/Punkt_28_Bilag_1_Ansoegning__Dement_Cafe_Kilen.pdf
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Formål med Cafe Kilen er at borgere, der lider af hukommelsesbesvær og demens kan 

komme og hygge sig sammen med ligestillede. 

Cafen Kilen drives af frivillige samt 2 ansatte fra Struer Kommune. Der er åben tirsdag 

og torsdag kl. 13 - 16. 

Der er ca. 25 - 30 brugere hver gang. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til et Gospel Kor med underviser Lydiah Wairimu, der har 

undervist demente i Holstebro. 

Vi regner med 6 timers undervisning og afslutning med en kirkekoncert. 

  

For deltagere der ønsker at være med, er der en egenbetaling på 20 kr i ugen. 

  

Ansøgning er vedhæftet som bilag. 

Beslutning 

Godkendt.  

  

27.15.12-A00-1-14 

29.        KOL patienter 

Bilag 

 Ansøgning - KOL patienter 

Sagsfremstilling 

En selvhjælpsgruppe af KOL patienter søger om tilskud på 2.500 - 3.000 kr. 

  

Der søges tilskud til køb af redskaber, som elastikker, ringe og nye programmer på CD, 

der er beregnet til personer med KOL. 

Gruppen består af ca. 18 medlemmer, der kommer og træner i Aktivitetcentret hver fre-

dag. 

  

Herudover er der oprettet et sangkor, da sang er rigtig godt for KOL patienter. 

  

Ansøgning er vedhæftet som bilag. 

  

  

Beslutning 

Bevilget 3.000 kr.  

  

27.15.12-A00-1-14 

30.        Struer Fiskeriforening 

Bilag 

Bilag/Punkt_29_Bilag_1_Ansoegning__KOL_patienter.pdf
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 Ansøgning - Struer Fiskeriforening 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 8.000 kr. 

  

Foreningens formål er  

 at støtte og arbejde for bedre viklår for nuværende og fremtidige fritidsfiskere 

 at skabe og bibeholde socialt samvær i havnemiljøet 

 at skabe et fristed for gamle og unge i Struer. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til diverse arrangementer. 

Vi har flere arrangementer om året på pladsen ved skurene ved havnen.  

Derudover laver vi 1 årlig udflugt ud i landet for medlemmer. Vi har bl.a. besøgt Fiske-

rimuseet i Esbjerg og vil gerne lave en tilsvarende tur i år. 

  

Ansøgning er vedhæftet som bilag. 

Beslutning 

Frivillighedsudvalget ønsker at foreningen uddyber, hvilken form for arrangementer dre-

jer det sig om samt hvad budgettet er for de enkelte arrangementer eller aktiviteter. 

  

Desuden ønskes oplyst hvilken målgruppe foreningen retter sig imod. 

  

27.15.12-A00-1-14 

31.        Aktiv Onsdag 

Bilag 

 Ansøgning - Aktiv Onsdag 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 12.000 kr. 

  

Foreningens formål er at få flest mulige seniorer i Struer Kommune til at dyrke motion. 

Det gælder både nye motionister, såvel som de der tidligere har motioneret, samt de der 

gerne vil dyrke en ekstra omgang motion. 

Grund-ideen er at give et tilbud som omfatter fysiske aktiviteter, samvær, sjov, fælles-

skab, oplevelser og sundhed. 

I den forgangne sæson har der i gennemsnit været 211 deltagere.  

Der er 240 aktivitetsdeltagere. 

  

Aktiv Onsdag lavede i samarbejde med Kurbadet et forsøg over 5 gange i foråret. Der 

var en rimelig tilslutning med 22 i gennemsnit pr. gang. 

Egenbetalingen var på 100 kr. pr. gang pr. deltager. 

  

Aktiv Onsdag blev etableret og ledes fortsat af en styregruppe på 6 personer samt nu 16 

hjælpere, som alle er frivillige.   

Bilag/Punkt_30_Bilag_1_Ansoegning__Struer_Fiskeriforening.pdf
Bilag/Punkt_31_Bilag_1_Ansoegning__Aktiv_Onsdag.pdf
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Styregruppen kan konstatere, at der er lykkedes Aktiv Onsdag, at aktiviere langt flere 

end forventet. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til at muliggøre det for flere at deltage i et nyt tiltag med 

vandgymnastik og øvrig deltagelse i Kurbad Limfjorden, og hvor egenbetalingen nedsæt-

tes til 50 kr. pr. gang. 

  

Ansøgning er vedlagt som bilag. 

Beslutning 

Bevilget 6.000 kr. 

  

27.15.12-A00-1-14 

32.        Bakkelys Vennekreds 

Bilag 

 Ansøgning - Bakkelys vennekreds 

 Ansøgning - Bakkelys vennekreds 

 Beslutning - Bakkelys Vennekreds 

Sagsfremstilling 

Frivillighedsudvalget behandlede den 26. februar en ansøgning fra Bakkelys Vennekreds, 

hvor beslutningen blev, at anmode vennekredsen om oplysninger om: 

 antal brugere 

 antal medlemmer af støtteforeningen "Bakkelys Vennekreds" 

 antal frivillige  

 opkræves der egenbetaling ved arrangementer 

  

Foreningen har den 15. juni fremsendt fornyet ansøgning om tilskud på 15.000 kr. 

  

Foreningens formål er at være med til aktivt at fremme det hjemlige miljø på hjemmet, 

ved i samarbejde med hjemmets beboere, pårørende og personale at varetage aktivite-

ter til søtte for Center Midtbyen i Struer. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til planlagte aktiviteter: 

 Sankt Hans fest (24.06.) 

 Heldagstur til Mariehaven (02.07.) 

 Høstfest i Gimsing Søgnegård (09.09.) 

 Pakkespil (07.10.) 

 Julehygge (25.11.) 

  

Der er d.d. 43 betalende medlemmer i Bakkelys Vennekreds + 30 gratis medlemmer.  

  

Ansøgning fra juni 2015, samt ansøgning og beslutning fra frivillighedsudvalgets sidste 

møde vedlægges som bilag. 

  

Beslutning 

Bilag/Punkt_32_Bilag_1_Ansoegning__Bakkelys_vennekreds.pdf
Bilag/Punkt_32_Bilag_2_Ansoegning__Bakkelys_vennekreds.pdf
Bilag/Punkt_32_Bilag_3_Beslutning__Bakkelys_Vennekreds.pdf
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Godkendt.  

  

27.15.12-A00-1-14 

33.        SIND Vestjylland 

Bilag 

 Ansøgning - SIND Struer 

 ansøgningsskema SIND 

 SIND - vedtaegter.pdf 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 14.000 kr. 

  

Foreningens formål: SIND er organiseret som en landsdækkende forening og derunder 

fem regionskredse.  

Pt. arbejdes der på at oprette lokalafdelinger i alle kommuner. 

SIND Vestjylland dækker i øjeblikket kommunerne Lemvig, Struer, Holstebro og Ringkø-

bing-Skjern, som skal deles i fire selvstændige afdelinger/foreninger. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til opstart af en lokalafdeling af SIND i Struer samt akti-

viteter, som skal gøre opmærksom på den nye afdeling. 

  

Ansøgning, liste over medlemmer fra Stuer, vedtægter samt nærmere beskrivelse af 

projektet der søges tilskud til er vedhæftet som bilag.  

Beslutning 

Bevilget 10.000 kr. til opstart af foreningen. 

  

Foreningen er velkommen til at søge til aktiviteter igen senere.  

  

27.15.12-A00-1-14 

34.        Struer Frivilligcenter 

Bilag 

 Ansøgning - Struer Frivilligcenter 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

Foreningens formål er  

 at udvikle, fremme, inspirere og synliggøre det frivillige sociale og sundheds-

fremmende arbejde i Struer Kommune. Ved at servicere de frivillige aktører efter 

behov og ved at gøre det tilgængeligt og attraktivt at involvere sig i frivilligt ar-

Bilag/Punkt_33_Bilag_1_Ansoegning__SIND_Struer.pdf
Bilag/Punkt_33_Bilag_2_ansoegningsskema_SIND.pdf
Bilag/Punkt_33_Bilag_3_SIND__vedtaegterpdf.pdf
Bilag/Punkt_34_Bilag_1_Ansoegning__Struer_Frivilligcenter.pdf
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bejde. Ved at fremme frivillige initativer efterspurgt af borgere og frivillige, 

fremme kvaliteten af det frivillige arbejde og samarbejdet med andre frivillinge.  

 At øge antallet af frivillige og brugere i det lokale frivillige sociale arbejde.  

 At styrke samarbejdet og sikre ligeværdighed mellem de frivillige aktører og 

Struer Kommune.  

  

Frivilligcentret arrangerer 2 arrangementer for borgere og frivillige grupper/foreninger 

sammen med Infocentret den 4/9.15, og Kultur og Fritidsområdet den 25/9.15. 

Den 4/9.15 forventes det at mindst 20 foreninger/grupper deltager. 

Den 25/9.15  forventes det at 50 - 100 deltagere. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til hjælp til dækning af  

 udgifter til underholdning den 4/9.15 ca. 5.000 kr. og  

 udgifter til forplejning og betaling af oplægsboldere den 25/9.15 ca. 10.000 kr. 

(budget 20.000 kr.) 

  

Der er nærmere beskrivelse af de 2 arrangementer i vedhæftede bilag. 

Beslutning 

Da et fleretal af Frivillighedsudvalgets medlemmer sidder i bestyrelsen for Frivilligcenter 

Struer, oversendes ansøgningen til socialudvalget til afgørelse.  

  

27.15.12-A00-1-14 

35.        Ældre hjælper ældre 

Bilag 

 Ansøgning - Ældre hjælper ældre 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 9.525,40 kr. 

  

Foreningens formål er at tilbyde andre ældre en hjælpende hånd, når det kniber. 

  

Et eventuelt tilskud vil skulle bruges til foreningens drift, herunder informationsfoldere, 

oplægsholdere, mødeudgifter og andet.  

Beslutning 

Godkendt.  

  

Ved kommende ansøgninger bedes medlemstal oplyst. 

  

 

 

Bilag/Punkt_35_Bilag_1_Ansoegning__Aeldre_hjaelper_aeldre.pdf
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Underskrifter 

 
 


