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27.15.12-A00-1-14 

36.        Budget / Regnskab 

Bilag 

 Forbrug efter mødet den 2015.06.29 NY 

Sagsfremstilling 

Oversigt over forbrug efter mødet den 29. juni 2015 vedlægges. 

  

Beslutning 

Til efterretning. 

  

27.15.12-A00-1-14 

37.        Store Gå Dag 

Bilag 

 Ansøgning - Store Gå Dag 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 600 kr. 

  

Formålet med dette arrangement er, at få så mange som muligt til at få øjnene op for, 

dels hvor rart det er at gå sammen, dels at opdage og opleve den dejlige natur, som 

Struer by også består af.  

  

Store Gå Dag afholdes den 26. september 2015. Der er både en kort og en lang rute. 

Der vil inden start være underholdning ved Jacob Nyborg. 

  

Store Gå Dag er et samarbejde mellem Struer Gymnastikforening, Struer Idræftsfor-

bund, Struer Firmaidræts Støtteforening og Aktiv Onsdag. 

  

Et eventuel tilskud skal bruges til indkøb af frugt, der skal uddeles til deltagerne på Store 

Gå Dag. 

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

  

  

Bilag/Punkt_36_Bilag_1_Forbrug_efter_moedet_den_20150629_NY.pdf
Bilag/Punkt_37_Bilag_1_Ansoegning__Store_Gaa_Dag.pdf


 

 

Frivillighedsudvalg, 17. september 2015 Side 2 

 

27.15.12-A00-1-14 

38.        Struer Fjerkræklub 

Bilag 

 Ansøgning - Struer Fjerkræklub 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 4.500 kr. 

  

Struer Fjerkræklub inviterer i lighed med tidligere år Struer Kommunes plejehjem på 

besøg / udflugt i kolonien Voldgade 12 C.  

Der er forskellige hønseraser at se på i de 16 hønsehuse kolonien består af. 

  

Der plejer at deltage omkring 200 ældre og personale fra kommunens plejehjem. 

  

Der bliver serveret kaffe, rundstykker og wienerbrød i klubhuset. 

  

Et eventuel tilskud skal være en hjælp til dækning af udgifter til ovennævnte forplejning. 

  

  

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-14 

39.        Lokalforeningen Bedre Psykiatri 

Bilag 

 Ansøgning - Bedre psykiatri for pårørende 
 Svar - Bedre psykiatri for pårørende 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

Foreningens formål er at skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge. 

Lokalforeningen er et tilbud til alle, der kender én med psykiske problemer. Det kan væ-

re som forældre, børn, søskende, venner, kolleger eller andet. 

  

Lokalforeningen for Bedre Psykiatri har 115 medlemmer. 

  

Der afholdes café-aftener onsdage i lige uger. 

Café-aftener er et tilbud, hvor man som pårørende kan møde ligestillede. Caféen drives 

af frivillige, og der deltager gennemsnitlige 3 pårørende hver aften. 

Bilag/Punkt_38_Bilag_1_Ansoegning__Struer_Fjerkraeklub.pdf
Bilag/Punkt_39_Bilag_1_Ansoegning__Bedre_psykiatri_for_paaroerende.pdf
Bilag/Punkt_39_Bilag_2_Svar__Bedre_psykiatri_for_paaroerende.pdf
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Et eventuel tilskud skal bruges til afholdelse af arrangementer, drift af caféen samt til 

foredrag / temaaftener, hvor pårørende til psykiske syge kan hente viden og overskud til 

at være pårørende. 

  

Yderligere beskrivelse af arrangementerne kan se i vedhæftede fil. 

  

  

  

Beslutning 

Foreningen er opfordret til at fremsende budget - dette er endnu ikke modtaget, hvorfor 

Frivillighedsudvalget ikke kan tage stilling til ansøgningen på nuværende tidspunkt. 

  

27.15.12-A00-1-14 

40.        Hold gang i Vejrum 

Bilag 

 Ansøgningsskema - Hold gang i Vejrum 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 1.000 kr.  

  

En gruppe på 9 Vejrum-borgere er gået sammen for at starte forskellige aktiviteter. 

Gruppen vil forsøge at arrangere en sangaften i efteråret og et foredrag i februar. 

  

Et eventuelt tilskud skal gå til opstart. 

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-14 

41.        Dansk Blindesamfund, Midt-Vestjylland 

Bilag 

 Ansøgning Dansk Blindesamfund Midt-Vest 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 4.000 kr. 

  

Bilag/Punkt_40_Bilag_1_Ansoegningsskema__Hold_gang_i_Vejrum.pdf
Bilag/Punkt_41_Bilag_1_Ansoegning_Dansk_Blindesamfund_MidtVest.pdf
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Foreningens formål er at varetage blinde og svagtseendes interesser, for herigennem at 

sikre ligestilling i samfundet og mulighed for medbestemmelse over eget liv og tilværel-

se. 

Dansk Blindesamfund har 3 klubber i det tidligere Ringkøbing Amt.  

Holstebro Omsorgsklub er den klub Struer Kommunes synshandicappede hører til. Der 

afholdes arrangementer 8 gange om året. Der er musik, underholdning, bankospil, jule-

hygge samt en årlig sommerudflugt. Herudover 4 kredsarrangementer om året. 

Medlemmerne betaler selv for taxakørsel med 40 kr. pr. gang, og kaffe og brød er for 

egen regning. 

Pt. er der 35 medlemmer bosiddende i Struer Kommune. 

  

Et eventuel tilskud skal bruges til driften af Omsorgsklubben beliggende i Holstebro samt 

tilskud til kredsarrangementer. 

  

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

Foreningen opfordres til at afholde nogle af de planlagte arrangementer i Struer Kom-

mune. 

  

  

27.15.12-A00-1-14 

42.        Vejrum Borgerklub 

Bilag 

 Ansøgning - Vejrum Borgerklub 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 1.000 kr.  

  

Foreningens formål er at arrangere sammenkomster, hvor der tales sammen, synges, 

spilles og hygges.  

Herudover arrangeres der små foredrag og ture ud i området. 

  

Et eventuel tilskud skal bruges til klubvirksomhed i Vejrum Borgerklub og til Klubbens 

daglige drift. 

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-14 

Bilag/Punkt_42_Bilag_1_Ansoegning__Vejrum_Borgerklub.pdf
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43.        Struer Fiskeriforening 

Bilag 

 Struer Fiskeriforening - oplysninger 
 Ansøgning - Struer Fiskeriforening 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 8.000 kr.  

  

Dette punkt blev drøftet på sidste Frivillighedsudvalgsmøde den 29. juni 2015 med føl-

gende dagsorden og beslutning: 

  

Foreningen søger om tilskud på 8.000 kr. 

  

Foreningens formål er  

 at støtte og arbejde for bedre viklår for nuværende og fremtidige fritidsfi-

skere 

 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 

Fiskerimuseet 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 arrangemen-

ter drejer det sig om, samt hvad budgettet er for de enkelte arrangementer eller 

aktiviteter. 

Desuden ønskes oplyst, hvilken målgruppe foreningen retter sig imod. 

  

  

Struer Fiskeriforening v/Dennis Møller har indsendt oplysninger om den årlige sommer-

fest, der afholdes ultimo august samt en udflugt i november. 

Sommerfesten: Der deltager mellem 50 - 65 personer, budgettet er på 10.000 kr., og 

egenbetalingen er på 75 kr. pr. person. 

Udflugt i november: Der deltager mellem 40 - 50 personer, budgettet er på 10.000 kr., 

og der er en egenbetaling. 

  

Foreningens målgruppe er bred. Foreningen har pt. 125 medlemmer i aldersgruppen 15 

- 85 år. 

  

Se evt. nærmere beskrivelse på vedlagte bilag. 

  

Beslutning 

Bilag/Punkt_43_Bilag_1_Struer_Fiskeriforening__oplysninger.pdf
Bilag/Punkt_43_Bilag_2_Ansoegning__Struer_Fiskeriforening.pdf
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Foreningens arbejde retter sig ikke mod frivillighedspolitikkens målgruppe, hvorfor der 

gives afslag. 

  

27.15.12-A00-1-14 

44.        Ansøgning - Parasollen 

Bilag 

 Ansøgning - Parasollen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

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

  

Parasollen har de sidste 16 år holdt juleaften/julefrokost for brugere, som på en eller 

anden måde har problemer i livet. 

Der vil løbende blive lavet arrangementer i november, december og januar måned. 

  

Parasollen er for mange det eneste / nærmeste netværk. 

  

Et eventuel tilskud skal bruges til et julearrangement, banko, julefrokost og julehygge. 

Antal deltagere vil være et sted mellem 30 - 35 personer. 

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-14 

45.        Rosengårdens Vennekreds 

Bilag 

 Ansøgning - Rosengårdens Vennekreds 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 6.000 kr. 

  

Foreningens formål er aktivt at være med til at fremme det hjemlige miljø for beboerne 

på Rosengården ved i samarbejde med beboere, pårørende og personale at varetage 

aktiviteter til støtte for Rosengården. 

  

Byrådets beslutning om at lukke Rosengården betyder at både plejehjemmet og det fri-

villige arbejde er kommet i venteposition. Det er blevet sværere at engagere og fasthol-

de de frivillige, og vi har oplevet et dalende antal frivillige. Værst er dog, at medlemstal-

Bilag/Punkt_44_Bilag_1_Ansoegning__Parasollen.pdf
Bilag/Punkt_45_Bilag_1_Ansoegning__Rosengaardens_Vennekreds.pdf
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let er faldet fra 90 til 40 betalende medlemmer. Det gør vennekredsens muligheder for 

at lave gode og de traditionsrige aktiviteter for beboerne meget vanskelige. 

  

Et eventuel tilskud skal bruges til at kunne gennemføre nogle af de juleaktiviteter, som 

har været en tradition for Rosengården. Så beboerne det sidste år ikke kommer til at 

lide under de svære vilkår, som Vennekredsen står i.  

  

Se yderligere oplysninger i vedhæftede bilag.  

Beslutning 

På grund af situationen omkring nedlukning af de mindre plejehjem godkendes det, at 

Rosengårdens Vennekreds bevilges et ekstraordinært tilskud på 6.000 kr. 

  

27.15.12-A00-1-14 

46.        Kræftens Bekæmpelse - Struer Lokalforening 

Bilag 

 Ansøgning - Kræftens bekæmpelse 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 5.000 kr. 

  

Foreningens formål er blandt andet at gøre Kræftens Bekæmpelse synlig i Struer Kom-

mune samt at være bindeled mellem den kræftramte og dens pårørende i kommunen. 

  

Et eventuelt tilskud vil skulle bruges i forbindelse med "Støt brysterne" kampagne i uge 

40 2015. 

Der vil blive arrangeret et foredrag med Per Larsen som vil fortælle om sine oplevelser i 

forbindelse med kræft. 

Beslutning 

Der bevilges et tilskud på 4.000 kr., da frivillighedsudvalget ikke giver tilskud til trans-

port. 

  

27.15.12-A00-1-14 

47.        Dansk Handicap fælles Rådgivning 

Bilag 

 Ansøgning - Dansk Handicap Fælles Rådgivning 

Sagsfremstilling 

Bilag/Punkt_46_Bilag_1_Ansoegning__Kraeftens_bekaempelse.pdf
Bilag/Punkt_47_Bilag_1_Ansoegning__Dansk_Handicap_Faelles_Raadgivning.pdf
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Foreningen søger om et tilskud på 10.000 kr. 

  

Foreningens formål er at yde medlemmer hjælp og rådgivning via bisidder-

partrepræsentanter og socialrådgiver i alle handicapsager samt hjælp og støtte til deres 

pårørende. 

  

Et eventuelt tilskud vil skulle bruges til afholdelse af cafemøder, sociale aktiviteter samt 

at skabe relationer til etniske grupper. 

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 5.000 kr. til opstart af foreningen. Foreningen opfor-

dres til at søge igen til konkrete aktiviteter medsendt et budget. 

  

27.15.12-A00-1-14 

48.        Børns Voksenvenner 

Bilag 

 Ansøgning - Børns Voksenvenner 

 Børns Voksenvenner - Regnskab-budget.pdf 
 Svar fra Børns Voksenvenner 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 5.000 kr. 

  

Formålet med foreningen er at skabe værdifulde og udviklende venskaber mellem ramte 

børn og ressourcestærke voksne i Holstebro og Struer kommuner. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges som hjælp til finansiering af arrangementer for børn og 

deres voksenvenner, relationsstyrkelse gennem udlodning af biografbilletter eller andet, 

samt åbenthus arrangement inkl. annoncering. 

Beslutning 

Godkendt. 

  

 

 

Bilag/Punkt_48_Bilag_1_Ansoegning__Boerns_Voksenvenner.pdf
Bilag/Punkt_48_Bilag_2_Boerns_Voksenvenner__Regnskabbudgetpdf.pdf
Bilag/Punkt_48_Bilag_3_Svar_fra_Boerns_Voksenvenner.pdf
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