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27.15.12-A00-2-15 

1.        Budget / regnskab 

Sagsfremstilling 

Oversigt over budget 2016 medbringes til mødet. 

Beslutning 

Budget 2016 samt regnskab for 2015 udsendes med referatet. 

  

27.15.12-A00-2-15 

2.        Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2015 

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-2-15 

3.        UFL-Vestjylland (Unge for Lige værd) 

Bilag 

 Ansøgning - UFL 

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 vanskeligheder. 

 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 alle 

 at udbrede kendskabet til Ligeværd, og det foreningen arbejder for. 

  

Foreningen har pt. 86 medlemmer - heraf 22 bosiddende i Struer Kommune. 

Foreningen drives udelukkende på frivillig basis. 

Der er egenbetaling til arrangementerne, som bl.a. er en sommerudflugt, fodboldgolf, 

fodbold og håndbold. 

  

Budget for 2016 er medsendt. 

  

Bilag/Punkt_3_Bilag_1_Ansoegning__UFL.pdf
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Et eventuel tilskud skal bruges som hjælp til finansiering af klubaftener og arrangemen-

ter "ud af huset". 

  

Yderligere beskrivelse kan ses i vedhæftede filer. 

  

Beslutning 

Set i sammenhæng med antallet af medlemmer fra Struer Kommune bevilges et tilskud 

på 10.000 kr.  

  

27.15.12-A00-2-15 

4.        Foredragsudvalget Resen 

Bilag 

 Ansøgning-Foredragsudvalget Resen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 8.000 kr. 

  

Foreningens formål er at skabe kulturel og social udvikling for borgere i området. 

  

Et eventuel tilskud skal bruges til afholdelse af et foredrag med Freddy Wulff. Der vil 

fortælle om sit liv og arbejde rundt i verdenen. 

Forventet deltager antal på ca. 70 personer. 

  

Der vil være en egenbetaling på 70 kr. i entre. 

  

  

Beslutning 

Frivillighedsudvalget vurderer at målgruppen ikke rammer den målgruppe den sociale 

sektor beskæftiger sig med, hvorfor foreningen meddeles afslag. 

  

27.15.12-A00-2-15 

5.        Struer Tværfaglige pensionist/efterlønsklub 

Bilag 

 Ansøgning - Struer tværfaglige pens-efterl.. 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 5.000 kr. 

Bilag/Punkt_4_Bilag_1_AnsoegningForedragsudvalget_Resen.pdf
Bilag/Punkt_5_Bilag_1_Ansoegning__Struer_tvaerfaglige_pensefterl.pdf
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Foreningen søger i lighed med tidligere år om tilskud til foreningens drift m.m. 

  

Der er ca. 52 medlemmer i klubben. 

Beslutning 

Foreningen tildeles et tilskud på 5.000 kr. 

  

27.15.12-A00-2-15 

6.        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 to missionsselskaber,Mission Afrika og Damissions arbejde blandt fat-

tige i den 3. verden 

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

tikken 

 at være et socialt netværk for medarbejdere og kunder 

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

  

Der er 65 frivillige medarbejdere i Thyholm Genbrug. 

De frivillige yder en stor indsats i det daglige med alt det praktiske i forbindelse med 

drift af en genbrugsbutik. 

  

Et eventuel tilskud skal bruges til et socialt og hyggeligt arrangement for de frivillige 

medarbejdere. 

Hvert år arrangeres en udflugt, hvor alle har mulighed for at komme med. Turen tilrette-

lægges således, at der er nyttige oplysninger om genbrug, eventuel besøg i en anden 

genbrugsforretning. 

  

  

Beslutning 

Foreningen tildeles et tilskud på 5.000 kr. 

  

27.15.12-A00-2-15 

7.        Lærkehusets venner 

Bilag 

Bilag/Punkt_6_Bilag_1_Ansoegning__Thyholm_Genbrug.pdf
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 Ansøgning - Lærkehusets venner 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

Foreningen er nystartet og har til formål er at støtte Lærkehusets brugere i form af at 

give brugerne nogle gode oplevelser. 

Foreningen vil gerne i gang med stole Zumba for brugerne af Lærkehuset. Vi har erfaring 

for at Zumba gymnastik er godt for brugerne. 

  

Der er nu 10 medlemmer og kontingent fastsættes ved første generalforsamling i marts. 

  

Et eventuel tilskud skal bruges til en Zumba underviser, udflugter med brugerne af Lær-

kehuset, sommerfest m.m. 

  

  

Beslutning 

Foreningen tildeles et tilskud til opstart på 5.000 kr.  

  

Foreningen opfordres til at søge påny når foreningen er etableret og der er lagt et bud-

get. 

  

27.15.12-A00-2-15 

8.        Landsforeningen Autisme Kreds Midtvest 

Bilag 

 Ansøgning - Landsforeningen Autisme 

Sagsfremstilling 

Foreningen ASF (AutismeSpektrumsForstyrrelse) søger om tilskud på 2 gange 3.000 kr., 

i alt 6.000 kr. 

  

Foreningens formål er at hjælpe forældre, søskende og bedsteforældre til personer med 

ASF. 

  

Der søges til: 

1. Stresskursus for forældre, der har børn med ASF, for grundlæggende informatio-

ner om de styrker og vanskeligheder, der typisk relateres til diagnoser inden for 

den autistiske spektrum. Pris 200 kr. pr. deltager. 

2. Søskende/bedsteforældre-kursus, der fokuserer på, hvordan det er at være sø-

skende til en bror eller søster med ASF. Pris 250 kr. pr. deltager. 

  

Det er professionelle oplægsholdere, som giver redskaber til at håndtere hverdagen med 

én eller flere autister i familien. 

  

Formålet med ansøgningen er at holde deltagerbetalingen på et overkommeligt niveau. 

Bilag/Punkt_7_Bilag_1_Ansoegning__Laerkehusets_venner.pdf
Bilag/Punkt_8_Bilag_1_Ansoegning__Landsforeningen_Autisme.pdf
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Kreds MidtVest som dækker "Det gamle Ringkøbing Amt" har i alt 490 medlemmer, heraf 

er der 50 medlemmer fra Struer Kommune. 

  

Et eventuel tilskud skal bruges til nedsættelse af deltagerbetalingen ved ovennævnte 

kurser. 

  

  

Beslutning 

Foreningen tildeles et tilskud på 6.000 kr. 

  

27.15.12-A00-2-15 

9.        Dansk Handicap Forbund, Midt-Vest afd. 

Bilag 

 Ansøgning - Dansk Handicapforbund Midt-Vest 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.500 kr. 

  

Foreningens formål er at give mennesker med fysisk handicap lige muligheder som an-

dre. 

Foreningen støtter medlemmerne i at stifte venskaber og holde dem vedlige, hvilket for-

eningen gør med mange forskellige arrangementer året igennem. 

  

Et eventuel tilskud skal bruges til sejltur på Silkeborgsøerne med liftbus og sejltur i han-

dicapvenlig båd med lift. 

Der forventes ca. 15 deltagere + hjælpere. 

  

  

  

Beslutning 

Frivillighedsudvalget noterer sig, at der alene er buskørsel fra Herning til Silkeborg, 

hvorfor medlemmer fra Struere selv vil skulle transportere sig hertil. 

  

På denne baggrund tildeles et beløb på 4.500 kr.  

  

27.15.12-A00-2-15 

10.        Foreningen Baunekrogen 

Bilag 

Bilag/Punkt_9_Bilag_1_Ansoegning__Dansk_Handicapforbund_MidtVest.pdf
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 Ansøgning - Baunekrogen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 6.000 kr. 

  

Foreningens formål er at forsøde livet og gøre livet mere indholdsrigt for svage medbor-

gere, som er bosiddende i Baunekrogen. 

  

Et eventuel tilskud skal gå til hjælp til de aktiviteter der arrangeres i Baunekrogen. 

Der er vedlagt en liste over de aktiviteter der er afholdt i 2015. Listen indeholde bl.a. 

spil, foredrag, banko, musik og sang, udflugter og julefrokost. 

  

Aktivitetsoversigten for 2015 og regnskab for 2015 er vedlagt. 

  

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-2-15 

11.        Samtale/kulturcafe, Venligboerne for Struer og omegn 

Bilag 

 Ansøgning - Samtale-kulturcafe 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 4.000 kr. 

  

Foreningens formål er at gøre deres til at flygtninge bliver godt integreret i Struer Kom-

mune og derved får størrer mulighed for at blive en aktiv del af vort samfund. 

  

Foreningen mødes min. hver tirsdag på Struer Aktivitetscenter til kaffe/the og hjemme-

bagt kage. Gennem hyggeligt samvær med forskellige aktiviteter bliver vore flygtninges 

forståelse af det danske sprog styrket, og vi lærer hinanden og hinandens kulturer at 

kende og får forståelse for hinanden. 

Da det i høj grad, for flygtningenes vedkommende, er mændene der kommer i vores 

cafe, har vi planer om at lave noget kun for kvinder. 

  

Et eventuel tilskud skal bruges til drift af cafeen dvs. kaffe/the, indkøb af en antal sam-

talebøger "skal vi snakke" for at lette kommunikationen med dem, der slet ikke taler 

dansk. 

Et eventuelt tilskud skal bruges til indkøb af varer til fællesspisning, indkøb af diverse 

spil, bordtennis bat/net, fodbold, midler til afholdelse af udflugt. 

Beslutning 

Bilag/Punkt_10_Bilag_1_Ansoegning__Baunekrogen.pdf
Bilag/Punkt_11_Bilag_1_Ansoegning__Samtalekulturcafe.pdf
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Godkendt. 

  

27.15.12-A00-2-15 

12.        Multi Aktiv Forening Struer 

Bilag 

 Ansøgning - Multiaktiv Forening 

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 motionsakiviteter, madlavning på tværs af kulturer og foredrag. 

 at afholde og medvirke i kulturelle arrangementer og formidling.  

 Venskab er kendskab - at medvirke til bedre integration, socialt samarbejde og 

viden mellem borgere generelt og de etniske minoriteter. 

 at starte uddannelsestiltag for at styrke integration og demokratiforståelse blandt 

etniske minoriteter. 

  

Foreningen har ca. 50 medlemmer, hvoraf de 25 er betalende medlemmer. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til bl.a. fortsat etablering, drift og udvikling af forenin-

gen og dens aktiviteter. 

  

Se yderligere beskrivelse i vedhæftede fil. 

  

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-2-15 

13.        Astma-Allergi Foreningen 

Bilag 

 Ansøgning - Astma-Allergi skema.pdf 

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 samt undervise i brugen af medicinske præparater. 

Bilag/Punkt_12_Bilag_1_Ansoegning__Multiaktiv_Forening.pdf
Bilag/Punkt_13_Bilag_1_Ansoegning__AstmaAllergi_skemapdf.pdf
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Astma-Allergi Foreningen har i dag mere end 900 medlemmer samt ca. 45 frivillige. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til støtte til det sociale frivillige arbejde, tilhørende pro-

jekt Luftballon. 

Luftballonen er en landsdækkende sundhedsfremmende aktivitet for børn og unge ml. 9 

- 17 år med astma, allergi og/eller eksem. 

Luftballonen varer ca. 12 dage hver år i skolernes sommerferie. 

Luftballonen forventer 2 deltagere fra Struer Kommune. 

  

Yderligere beskrivelse i vedhæftede fil. 

   

  

Beslutning 

Afslag med baggrund i, at Struer Kommunes Frivillighedspolitik beskriver, at der kan 

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

mehørende i Struer Kommune. 

  

27.15.12-A00-2-15 

14.        Roland 1 - En del af noget større, Hardsyssel Efterskole 

Bilag 

 Ansøgning - Roland 1 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

Foreningens formål er, med udgangspunkt i KFUM-spejdernes vision, sammen rykker vi 

verden - med vilje, at medvirke til integrationen i Struer Kommune, samt at åbne en 

indgang til det danske foreningsliv og give 36 unge mennekser perspektiv på deres 

hverdag.  

Dette vil vi gøre ved at afholde et ugekursus i sommerferien. Vi vurderer, at spejderar-

bejdet er en oplagt platform for integration, da der i forvejen er tale om et åbent aktivi-

tetsbåret fællesskab. Herved mindskes sprogbarrierens indflydelse og indlæring foregår i 

højere grad på deltagernes premisser. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til deltagerbetaling af 12 pladser til børn og unge (ny 

danskere) i integrationsperioden. Der ud over søger vi tilskud til transport af deltagere 

under kurset. 

Pengene søges af Hardsyssel Efterskole, som er kursets økonomiske forankring. 

  

Se yderligere beskrivelse i vedhæftede fil. 

  

  

Beslutning 

Bilag/Punkt_14_Bilag_1_Ansoegning__Roland_1.pdf
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Der bevilges et tilskud på 12.500 kr. under forudsætning af, at 12 unge fra Struer Kom-

mune deltager i arrangementet. Hvis dette ikke er tilfældet reduceres tilskuddet for-

holdsmæssigt. 

  

Det er en betingelse, at deltagerne bidrager med en symbolsk deltagerbetaling på 200 

kr. pr. person.  

  

27.15.12-A00-2-15 

15.        Samvær omkring et måltid 

Bilag 

 Ansøgning - Samvær omkring et måltid 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 5.000 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 vores 

næste. 

Det er, når man føler sig allermest alene og uden værdi, at man har allermest brug for 

at blive mødt i et fællesskab af mad, dug på bordet og levende lys. At deltagerne kan gå 

derfra med følelsen af at være set som et menneske.  

Vi samles omkring et gratis måltid mad, synger sammen, læser fra andagtsbog, læser en 

historie og snakker sammen, om det der er svært, det der glæder og om livet i alminde-

lighed. 

  

Foreningens målgruppe er misbrugere, psykisk syge, ensomme og folk, der har mistet - 

alle, der befinder sig i en periode af deres liv, hvor de har det svært. 

  

I det forløbne år har der været ca. 20 personer hver gang - de sidste på gange har der 

været op til 25 personer. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til indkøb af råvarer (køb, kartofler, grøntsager m.v.) 

  

Yderligere beskrivelse kan se i vedhæftede fil. 

  

  

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-2-15 

Bilag/Punkt_15_Bilag_1_Ansoegning__Samvaer_omkring_et_maaltid.pdf
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16.        Aktiv Onsdag 

Bilag 

 Ansøgning - Aktiv Onsdag 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 15.000 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 fysisk aktiviteter, samvær, sjov, fælles-

skab, oplevelser og sundhed.  

  

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

hjælpere. Alle er frivillige. 

I 2007 startede vi op med 145 deltagere og i den forgangne sæson har der været 230 

deltagere i gennemsnit. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til at animere flere seniorer til at træne flere gange om 

ugen her i et tilbud fra Thomas Clarup Sport og Fitness beliggende i Struer Fritidscenter. 

  

Se nærmere beskrivelse af projektet i vedhæftede fil. 

  

   

Beslutning 

Frivillighedsudvalget vurderer ikke at det ligger inden for frivillighedspolitikken af medfi-

nansiere betaling for borgeres kontingenter. Derfor meddeles foreningen afslag på denne 

ansøgning. 

  

27.15.12-A00-2-15 

17.        Bakkelys Vennekreds 

Bilag 

 Ansøgning - Bakkelys vennekreds 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 25.000 kr. 

  

Foreningens formål er at arrangere arrangementer for Bakkelys beboere. 

  

Foreningen har 43 betalende medlemmer. 

  

Bilag/Punkt_16_Bilag_1_Ansoegning__Aktiv_Onsdag.pdf
Bilag/Punkt_17_Bilag_1_Ansoegning__Bakkelys_vennekreds.pdf
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Et eventuel tilskud skal anvendes som tilskud til Sankt Hans fest, tur til Mariehaven, 

høstfest og øvrige hyggeaftener. 

  

   

Beslutning 

Foreningen tildeles et beløb på 15.000 kr. 

  

27.15.12-A00-2-15 

18.        Bedre Psykiatri, Lokalforening for pårørende 

Bilag 

 Ansøgning - Bedre psykiatri - pårørende 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 25.000 kr. 

  

Foreningens formål er at skabe bedre vilkår for psykisk syge og deres pårørende ved at: 

 støtte og rådgive de pårørende bedst muligt gennem rådgivning, information og 

støtteaktiviteter 

 øge kendskabet til og nedbryde tabuiseringen omkring psykiske sygdomme 

 styrke dialogen med den etablerede psykiatri med henblik på at sikre den bedst 

mulige behandling for den enkelte 

 varetage de pårørende og de psykisk syges interesser i forhold til de politiske be-

slutningstagere herunder også som aktive deltagere i lokale råd og udvalg 

  

Aktiviteterne har til formål at støtte, rådgive og hjælpe de pårørende til psykisk syge, 

således at de pårørende bliver bedre i stand til at være en ressource for den psykisk sy-

ge i behandlingsforløbet, og at de pårørende bliver bedre i stand til at tage vare på sig 

selv. 

  

Der er 127 medlemmer fra Struer Kommune. 

Vores pårørende café besøges af 3 - 5 personer hver onsdag. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes som hjælp til aktiviteter i Struer Kommune. 

  

Se yderligere beskrivelse i vedhæftede fil. 

  

   

Beslutning 

Frivillighedsudvalget bevilger et tilskud på 6.000 kr. til drift af cafeen. 

  

Foreningen opfordres til at søge til arrangementet "Pårørende Med Hjertet" med specifi-

kationer af hvad der søges til når det endelige lokale budget for arrangementet forelig-

ger. 

  

Bilag/Punkt_18_Bilag_1_Ansoegning__Bedre_psykiatri__paaroerende.pdf
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27.15.12-A00-2-15 

19.        Osteoporose, Lokalafdeling Midtjylland 

Bilag 

 Ansøgning - Osteoporose 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 4.650 kr. 

  

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

således at flest muligt bevarer trivsel og førlighed livet igennem.  

  

Dette gøres via foredrag om kost, motion, medicin. 

  

Der er pt. 57 medlemmer i Struer Kommune 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til fordragsholdere, annoncering og porto, kopiering, til 

møder/aktiviteter i efteråret 2016 og foråret 2017. 

  

Yderligere beskrivelse kan ses i vedhæftede bilag. 

   

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-2-15 

20.        CCF MidtVestjylland (Colitis-Crohn Foreningen) 

Bilag 

 Ansøgning CCF MidtVestjylland 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på henholdsvis 6.000 kr + 1.000 kr + 5.500 kr = i alt 

12.500 kr. 

  

Foreningen CCF MidtVestjylland har indsendt 3 ansøgninger: 

1. Foredrag med fysioterapeut David Rasmussen, tidligere MB patient, som har for-

bedret sin livskvalitet ved at sætte fokus på sin kost. 

2. Foredrag ved Smerteklinikken i Silkeborg, hvor lægerne og sygeplejerskerne vil 

fortælle om deres arbejde, og hvordan de prøver at hjælpe kroniske smertepati-

enter, så de kan fastholde deres arbejde og en livskvalitet i hverdagen.  

3. Foredrag med Mette Julsgaard, som forsker i seksualitet, fertilitet, graviditet og 

amning ved mænd og kvinder med IBD 

Bilag/Punkt_19_Bilag_1_Ansoegning__Osteoporose.pdf
Bilag/Punkt_20_Bilag_1_Ansoegning_CCF_MidtVestjylland.pdf
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Foreningens formål er at skabe fokus på tarmsygdomme.  

Over 1 million danskere har ondt i maven. Der er sket en markant stigning af tarmsyg-

domme, især blandt børn. 

I 2008 var der 30.000 danskere med IBD (inflammatorisk tarmsygdom) - i dag er der 

over 70.000. 

Op imod hver femte dansker, vil på et eller andet tidspunkt i deres liv lide af IBS (irrita-

bel tyktarm). 

  

Foreningen har omkring 20 medlemmer fra Struer Kommune. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til hjælp til finansiering af ovennævnte 3 foredrag. 

Forplejning ved foredragene er selvbetaling. 

  

   

  

Beslutning 

Foreningen opfordres til at afholde et af de planlagte arrangementer i Struer. 

  

Foreningen opfordres til at søge igen når man ved hvor arrangementerne skal afholdes. 

  

27.15.12-A00-2-15 

21.        Struer FH, Håndbold for udviklingshæmmede 

Bilag 

 Ansøgning - Struer FH 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 1.870,40. 

  

Foreningens formål er håndbold for voksne udviklingshæmmede. 

  

Struer FH skal afholde håndbold stævne for udviklingshæmmede den 5. marts. Der vil 

blive spillet i alt 15 kampe, med deltagelse fra 4 klubber fra hele jylland udover Struer 

FH.  

Stævnet styrker de sociale kompetencer og motiverer spillerne til den ugentlige træning. 

  

Der deltager 8 piger/damer og 14 drenge/herre spillere fra Struer FH. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til halleje og betaling af dommere.  

  

  

Beslutning 

Frivillighedsudvalget ønsker at støtte det omtalte håndboldarrangement for udviklings-

hæmmede, således at disse borgere friholdes for brugerbetaling. 

Bilag/Punkt_21_Bilag_1_Ansoegning__Struer_FH.pdf
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