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27.15.12-A00-1-14 

49.        Budget/regnskab 

Bilag 

 Forbrug efter mødet den 2015.09.17 

Sagsfremstilling 

Oversigt over forbrug efter mødet den 17. september 2015 vedlægges. 

Beslutning 

Til efterretning. 

  

27.15.12-A00-1-14 

50.        Fastsættelse af møder i 2016. 

Beslutning 

25. februar kl. 16.00 

23. juni kl. 16.00 

22. september kl. 16.00 

24. november kl. 16.00 

  

Vi indrykker annonce for at bekendtgøre ovennævnte datoer. 

  

27.15.12-A00-1-14 

51.        Lukket punkt: Cafe Kilen 

Bilag 

 Ansøgning - Cafe Kilen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 8.000 kr. 

  

Foreningens formål er at hygge om demente og hukommelsesbesværede, for at give 

dem livsglæde, som de nu kan få ved at mærke, at der stadig er noget de kan være med 

til.  

Også nærvær sammen med andre ligestillede, kan de demente have glæde af. 

Cafeen har åbent 2 eftermiddage om ugen.  

  

Der er ca. 20 - 25 brugere og frivillige hver gang. 

Bilag/Punkt_49_Bilag_1_Forbrug_efter_moedet_den_20150917.pdf
Bilag/Punkt_51_Bilag_1_Ansoegning__Cafe_Kilen.pdf
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Der er en egenbetaling mellem 10 - 20 kr., afhængig af arrangementet. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til indkøb af store højskolesangbøger.  

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-14 

52.        Lukket punkt: Aktiv Mandag 

Bilag 

 Ansøgning - Aktiv Mandag, Resen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 6.000 kr. 

  

Foreningens formål er at samle ældre og seniorer fra lokalområdet til socialt samvær 

såsom motion i form af gymnastik, bob, stolegymnastik og anden bevægelse. 

Derudover tilbydes foredrag, udflugter, sang/musik og hygge. 

  

Aktiv Mandag har i øjeblikket 62 medlemmer fra lokalområdet. 

Resen har igennem mange år haft et aktivt foreningsliv, også for pensionister og senio-

rer, og det håber foreningen at kunne bidrage til at fastholde. 

  

Der betales et kontingent på 200 kr. for en sæson (6 mdr.) 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til indkøb af nye gymnastikredskaber, til foredragsholde-

re, udflugter mv.  

  

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-14 

53.        Lukket punkt: Bedre Psykiatri for pårørende 

Bilag 

 budget 2015 bedre psykiatri for. 

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

Bilag/Punkt_52_Bilag_1_Ansoegning__Aktiv_Mandag_Resen.pdf
Bilag/Punkt_53_Bilag_1_budget_2015_bedre_psykiatri_for.pdf
Bilag/Punkt_53_Bilag_2_Ansoegning__Bedre_psykiatri_for_paaroerende.pdf
Bilag/Punkt_53_Bilag_3_Svar__Bedre_psykiatri_for_paaroerende.pdf
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Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

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

  

Foreningens grundholdning er "Vi hjælper dig, så du kan hjælpe dine". 

  

Foreningen afholder arrangementer med fokus på vidensdeling og på, hvordan man som 

pårørende håndterer livet med en psykisk sårbar, samt kendskabet til de muligheder 

"Bedre Psykiatri" kan tilbyde. 

  

Der er pt. 115 medlemmer i lokalforeningen. 

  

Ifølge budgettet betales der kontingent. 

  

Der afholdes Café-aftener, hvor pårørende kan møde ligestillede. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til drift af cafeen, der har åben alle onsdage i lige uger 

samt til foredrag/temaaftner for pårørende. 

  

Se evt. yderligere beskrivelse af projektet i vedhæftede bilag. 

Budget for 2015 er vedhæftet. 

  

  

Beslutning 

Der bevilges 10.000 kr.  

  

Ved fremtidige ansøgninger bedes antallet af medlemmer total samt antal medlemmer 

fra Struer Kommune angives. 

Foreningen opfordres til at undersøge billigere annonceringsmuligheder end angivet i 

budgettet. 

  

27.15.12-A00-1-14 

54.        Lukket punkt: Hjernesagen  

Bilag 

 Ansøgning - Hjernesagen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 2.000 kr. 

  

Foreningens formål er at arbejde for: 

 at forebygge at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen 

 at sikre bedst mulig behandling og genoptræning af mennesker, der rammes af 

ovennævnte 

 at sikre bedst mulig støtte til ramte og deres pårørende 

Bilag/Punkt_54_Bilag_1_Ansoegning__Hjernesagen.pdf
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Foreningen er en lokalafdeling af den landsdækkende forening "Hjernesagen". 

Foreningen har ca. 150 medlemmer fordelt i Struer, Lemvig og Holstebro.  

Heraf er ca. 30 bosiddende i Struer Kommune. 

  

Foreningens medlemmer er for størstedelen ramt af sygdomsfremkaldte hjerneskader 

med alvorlige konsekvenser af meget individuel karakter, som motoriske vanskeligheder 

og/eller afasi. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til møder, museumsbesøg og udflugter for både hjer-

neskadede og deres pårørende. Foreningen medvirker på den måde til at give oplevelser 

og til opbygning af sociale netværk. 

  

Ansøgning og vedtægter er vedhæftet som bilag. 

  

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-14 

55.        Lukket punkt: DSB og P&T Pensionistforening 

Bilag 

 Ansøgning - DSB og PT Pensionistforening 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger i lighed med tidligere år om et tilskud på 3.000 kr. 

  

Foreningens formål er social samvær. 

  

Foreningen har 70 medlemmer. 

  

Et eventult tilskud skal bruges til arrangementer såsom foredrag, pladespil, udflugter og 

andre arrangementer. 

   

Ansøgning vedlagt. 

   

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-14 

Bilag/Punkt_55_Bilag_1_Ansoegning__DSB_og_PT_Pensionistforening.pdf
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56.        Lukket punkt: Aktive Pensionister Hjerm 

Bilag 

 Ansøgning - Aktive Pensionister Hjerm 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 2.500 kr. 

  

Foreningens formål er at pensionister og seniorer mødes til 1 månedligt arrangement.  

Disse arrangementer kan være foredrag, musikunderholdning og anden underholdning. 

Arrangementerne foregår i et lokale på Plejehjemmet Solglimt. 

  

Der deltager ca. 45 hver gang, hvoraf nogle er beboerne fra Plejehjemmet. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til: 

1. Kastaniegårdens Musikvenner (Harmonika-gruppe) 

2. Rejseforedrag 

3. Foredrag - musikalsk underholdning 

4. December - noget med jul 

  

Ansøgning vedlagt 

   

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-14 

57.        Lukket punkt: Ældre Sagen, Struer - Thyholm 

Bilag 

 Ansøgning - Ældresagen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 17.000 kr. 

  

Foreningens formål er at virke for ældres sag.  

Gennem frivilligt arbejde at støtte, styrke og drage omsorg for dem, som har behov for 

det.  

Så flest mulig kan leve et godt og langt liv og klare sig selv bedst og længst muligt på 

deres egne betingelser, som livsglade og ligeværdige medlemmer af samfundet. 

  

Foreningen har 30 besøgsvenner samt 5 telefonopkaldere, som hver morgen ringer rund 

til ældre, som bor alene. 

Bilag/Punkt_56_Bilag_1_Ansoegning__Aktive_Pensionister_Hjerm.pdf
Bilag/Punkt_57_Bilag_1_Ansoegning__Aeldresagen.pdf
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Vi tror de ældre derved føler større tryghed, bliver gladere og får mere livskvalitet, så de 

kan blive længere i eget hjem. 

  

Vore søndagscaféer og søndagsbrunch tiltrækker mange ældre og ensomme, for hvem 

en søndag kan være lang og trist, hvis man ikke har familie eller venner som tager hånd 

om én. 

Nogle gange er der underholdning eller blot sang og musik, og vi fornemmer at alle ny-

der disse søndage. 

  

Ældre Sagen har 3.114 medlemmer i Struer og Thyholm. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til: 

4.000 kr. til informationsmøder (besøgsvenner m.fl.) 

5.000 kr. til foredrag og underholdning til arrangementer 

3.000 kr. til tilskud til søndagscafé og søndagsbrunch 

5.000 kr. til annoncering. 

  

  

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 10.000 kr. 

  

27.15.12-A00-1-14 

58.        Lukket punkt: Venø-klubben 

Bilag 

 Ansøgning - Venøklubben 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud med et "passende beløb" 

  

I lighed med tidligere år søger Venø-klubben om tilskud. 

  

Foreningen består af 6 - 8 medlemmer, der mødes en gang om ugen. 

  

Foreningen modtager ikke andre former for tilskud. 

  

I 2013 fik Venø-Klubben et tilskud på 1.500 kr. 

I 2014 fik Venø-Klubben et tilskud på 1.500 kr.  

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til juleafslutning. 

  

  

Beslutning 

Afslag. 

  

Bilag/Punkt_58_Bilag_1_Ansoegning__Venoeklubben.pdf
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Foreningen er velkommen til at søge igen samtidig med at det oplyses, om der er tale 

om en åben forening, hvad foreningens formål er, hvad foreningens budget er, samt en 

nærmere beskrivelse af det der søges til. 

  

27.15.12-A00-1-14 

59.        Lukket punkt: Børns Vilkår 

Bilag 

 Ansøgning - Børns Vilkår 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 13.200 kr. til frivilligt socialt arbejde i 2016. 

  

Børn Vilkår er en privat , humanitær organisation, der i 38 år har arbejdet for alle børn 

og unge i Danmark.  

Organisationen arbejder for, at alle børn i Danmark med særligt fokus på de udsatte 

børn, kan få den hjælp, de har behov for.  

  

Tilskuddet der søges svarer til 0,2% af de udgifter, der direkte vedrører det frivillige so-

ciale arbejdes fortsatte fremdrift. 

Ifølge statistik for 2014 anslås 0,2% af brugerne at have bopæl i Struer Kommune. 

  

Børns Vilkår arbejder på 2 fronter: 

 udfører frivillig socialt arbejde med børn via rådgivningstilbuddet BørneTelefonen, 

der er hjertet i organisationen. 

 arbejder for børn, ved at kæmpe for børns rettigheder og altid tage barnets per-

spektiv, ved udtalelser i den offentlige debat. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til frivillig socialt arbejde, der sker gennem anonym råd-

givning af børn og unge på BørneTelefonen. 

  

Yderligere beskrivelse af Organisationen og dens arbejde kan ses i vedhæftede bilag. 

Beslutning 

Afslag, da frivillighedspolitikken i Struer Kommune primært sigter mod forebyggelse af 

problemer for ensomme og socialt vanskeligt stillede borgere med henblik på større ind-

hold i tilværelsen. 

  

27.15.12-A00-1-14 

60.        Lukket punkt: Førtidspensionisterne Struer /Thyholm 

Bilag 

 Ansøgning - Førtidspensionisterne StruerThyholm 

Bilag/Punkt_59_Bilag_1_Ansoegning__Boerns_Vilkaar.pdf
Bilag/Punkt_60_Bilag_1_Ansoegning__Foertidspensionisterne_StruerThyholm.pdf
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Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 7.000 kr. 

  

Foreningens formål er at støtte og arbejde for bedre vilkår for: 

 nuværende og fremtidige førtidspensionister  

 langtidssyge 

 fleks- og skånejobber 

  

Foreningen har 36 medlemmer. 

Foreningen mødes 2 gange i måneden i aktivitetscentret til hygge og kaffe. 

  

Et eventuel tilskud skal bruges til arrangementer.  

Der afholdes 4 - 5 forskellige arrangementer såsom udflugter, foredrag o.lign. 

Vi har løbende computer-kurser for nye og gamle medlemmer. 

Foredragene er åbne for alle interesserede. 

Beslutning 

Godkendt. 
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