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27.15.12-A00-2-15 

22.        Budget/regnskab 

Bilag 

 Forbrug efter mødet den 2016.02.25 

Sagsfremstilling 

Oversigt over forbrug efter mødet den 25. februar 2016 vedlægges. 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 

  

27.15.12-A00-2-15 

23.        Godkendelse af referat fra mødet den 25. februat 2016 

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-2-15 

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

Bilag 

 Opdat. ansøgning - Roland 1 

Sagsfremstilling 

Frivillighedudvalget besluttede på sit møde den 25. februar 2016 nedenstående: 

  

"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 

spejderarbejdet er en oplagt platform for integration, da der i forvejen er tale 

om et åbent aktivitetsbåret fællesskab. Herved mindskes sprogbarrierens ind-

flydelse og indlæring foregår i højere grad på deltagernes premisser. 

  

Bilag/Punkt_22_Bilag_1_Forbrug_efter_moedet_den_20160225.pdf
Bilag/Punkt_24_Bilag_1_Opdat_ansoegning__Roland_1.pdf
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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 foran-

kring. 

  

Se yderligere beskrivelse i vedhæftede fil. 

 

Frivillighedsudvalg, 25. februar 2016, pkt. 14: 

Der bevilges et tilskud på 12.500 kr. under forudsætning af, at 12 unge fra 

Struer Kommune deltager i arrangementet. Hvis dette ikke er tilfældet reduce-

res tilskuddet forholdsmæssigt. 

  

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

på 200 kr. pr. person. " 

  

Ovenstående var under betingelse af, at 12 unge fra Struer Kommune var deltagere. 

  

Efterfølgende har foreningen sendt vedlagte, som reviderer på deltagerantallet og an-

søgningsbeløbet. 

Det er den 15. juni telefonisk oplyst, at såfremt det inden den 23. juni ligger endelig fast 

om der bliver 3 eller 5 deltagere fra Struer Kommune, vil vi blive kontaktet telefonisk så 

dette kan oplyses i mødet. 

Beslutning 

Der udbetales 3.000 kr. pt. hvis der senere kommer aftaler i hus for yderligere 2 børn, 

kan der udbetales yderligere 2.000 kr. 

  

27.15.12-A00-2-15 

25.        Motions og sangkor af KOL patienter 

Bilag 

 Ansøgning - KOL sangkor 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 3.000 kr. 

  

Foreningens formål er at forbedre livskvaliteten hos KOL patienter.  

Give dem mulighed for socialt samvær, hvor de kan udveksle erfaringer og gode råd 

med ligestillede. 

  

Der er ca 25 deltagere, og holdene er åbne for nye deltagere. 

  

Et eventuel tilskud skal bruges til:  

 materiale til motion, så som ringe, bolde og elastikker 

 og hjælp til betaling af korleder til sangholdet. 

  

   

Bilag/Punkt_25_Bilag_1_Ansoegning__KOL_sangkor.pdf
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Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-2-15 

26.        Menighedsplejen ved kirker i Struer Kommune 

Bilag 

 Ansøgning - Menighedsplejen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 

  

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

tjeneste for sognens beboere, enkeltpersoner såvel som grupper. 

  

Der udføres også vågetjeneste for døende på plejehjem og ledsagelse af plejehjemsbe-

boere til læge eller undersøgelse på sygehus. 

Der er desuden tilbud om 2 årlige sorggrupper for voksne. 

  

Der er vedlagt oversigt over bestyrelse og tilsluttede kirker samt regnskab for 2015 og 

budget for 2016. 

  

Et eventuel tilskud skal bruges til:  

 kurser og møder for 12 frivillige i aflastningstjenesten og ca. 20 besøgsvenner 

Kurser ønskes gennemført lokalt med hjælp fra relevante fagpersoner. 

 dækning af udgifter til transport efter statens laveste sats i forbindelse med af-

lastnings. 

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-2-15 

27.        Dement - Cafe Kilen 

Bilag 

 Ansøgning - Cafe Kilen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

Bilag/Punkt_26_Bilag_1_Ansoegning__Menighedsplejen.pdf
Bilag/Punkt_27_Bilag_1_Ansoegning__Cafe_Kilen.pdf
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Foreningens formål er at være en info- og samværscafé for hukommelsessvækkede, på-

rørende og andre interesserede. Borgere der lider af hukommelsesbesvær og demens 

kan komme og hygge sig sammen med ligestillede. 

Cafeen er åben tirsdag - torsdag fra kl. 13 - 16. 

Brugerne betaler 20 kr pr. uge, som går til kaffe og kage. 

  

Cafe Kilen drives med frivilligt arbejde, og 2 ansatte fra Struer Kommune. 

  

Der kommer ca. 20 - 25 brugere pr. gang. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til en temadag for alle demente og deres pårørende 

samt frivillige. 

Temadagen vil bestå af et fordrag om demens ved en læge (mest for pårørende og frivil-

lige), underholdning, let frokost, musik og sang og kaffe og kage. 

  

Deltagerne betaler selv for frokosten. 

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-2-15 

28.        Lærkehusets venner 

Bilag 

 Ansøgning - Lærkehusets venner 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 14.000 kr. 

  

Foreningen er en ny forening, som støtter Lærkehuset.  

Foreningens formål er at give brugerne af Lærkehuset gode oplevelser. 

  

Lærkehuset er et sted, hvor borgere med hukommelsesbesvær og demens kan komme 

hele dagen.  

Det er kun visiterede borgere, der har mulighed for at komme i Lærkehuset. 

Der er ca. 25 brugere og ca. 30 medlemmer af Lærkehusets venner. 

Der betales et lille kontingent på 30 kr. 

  

Budgettet fremgår af ansøgningen som er vedlagt. 

  

Et eventuel tilskud skal bruges til en sommerfest, som brugerne selv skal være med til 

at arrangere. Festen afholdes den 8. juni. 

Herudover skal et eventuel tilskud bruges til udflugt til Jegindø i hestevogn. 

  

   

Beslutning 

Bilag/Punkt_28_Bilag_1_Ansoegning__Laerkehusets_venner.pdf
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Foreningen bevilges et tilskud på 10.300 kr. 

  

27.15.12-A00-2-15 

29.        Foreningen Baunekrogen 

Bilag 

 Ansøgning - foreningen Baunekrogen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 4.000 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 anvendes til en sommerfest. 

Sommerfesten afholdes således, at der lånes 2 busser på Enggård Centret og 2 private 

biler. 

Beboerne i Baunekrogen vil blive kørt til Borbjerg Mølle, hvor der vil være rundtur om 

søen. Derefter vil der være sang og musik efterfulgt af stegte ål, kaffe og hjemmebag. 

  

Deltagerne bliver opkrævet egenbetaling på 100 kr. pr. person. 

  

Det forventes. at der deltager 20 - 30 personer. 

  

  

Beslutning 

Frivillighedsudvalget bevilgede den 26. februar 2016 et tilskud til aktiviteter på 6.000 

kr., hvorfor udvalget stiller sig undrende over for at der søges til endnu en aktvitet efter 

så kort tid. 

  

Hvis Foreningen Baunekrogen fortsat ønsker at fastholde ansøgningen vil udvalget gerne 

se et detaljeret budget samt en uddybende begrundelse. 

  

27.15.12-A00-2-15 

30.        Flygtninge Frivillig Gruppe Thyholm 

Bilag 

 Ansøgning - Flygtninge Frivillig Gr. 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

Bilag/Punkt_29_Bilag_1_Ansoegning__foreningen_Baunekrogen.pdf
Bilag/Punkt_30_Bilag_1_Ansoegning__Flygtninge_Frivillig_Gr.pdf
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Foreningen er en nyetableret forningen, med det formål at etablere kontaktfamilie til 

flygtninge, der kommer til Thyholm, og som ønsker en kontaktfamilie. 

Gruppens arbejde er derudover at skabe aktiviteter for flygtningene, så de bliver fortro-

lige med det danske system, kultur, politik samt andre praktiske forhold. 

  

Pt. er der 29 flygtninge på Thyholm med udsigt til en del flere i fremtiden. 

I øjeblikket er der 20 kontaktfamilier /-personer (frivillige). 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til fælles aktiviteter for flygtningene og deres kontakt-

familier. 

  

   

Beslutning 

Frivillighedsudvalget mener, at selv brugerbetaling i mindre omfang er vigtigt, hvorfor 

udvalget opfordrer foreningen til at opkræve en mindre betaling for deltagelse i aktivite-

ter. 

  

Foreningen tildeles et tilskud på 7.500 kr. 

  

Ved fremtidige ansøgninger bedes medsendt et detaljeret budget for det ansøgte beløb. 

  

  

  

27.15.12-A00-2-15 

31.        Røde Kors Struer 

Bilag 

 Ansøgning - Røde Kors Struer.docx 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 25.900 kr. 

  

Foreningens formål er at forhindrer og afhjælpe menneskelig nød, lidelse og diskrimina-

tion gennem: 

 socialt arbejde og asyl- og flygtningearbejde 

 internationalt katastrofe- og bistandsarbejde 

 førstehjælp og samariterarbejde -11- 

 kommunikations- og fortalerarbejde og skaffer ressourcer til arbejdet 

  

Foreningen hører under Dansk Røde Kors i Danmark. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til: 

 ferielejre for børn og unge i Struer Kommune. I alt 6 børn fra Struer Km. = kr. 

15.900 

 rekruttering og fastholdelse af frivillige til Nørklerne i Asp/Linde - sociale arran-

gementer = kr. 5.000 

Bilag/Punkt_31_Bilag_1_Ansoegning__Roede_Kors_Struerdocx.pdf
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 rekruttering og fastholdelse af frivillige til Røde Kors Butikken - sociale arrang-

menter, udflugt mv. = kr. 5.000 

  

  

Beslutning 

Foreningen tildeles et tilskud på 6.000 kr. svarende til 1.000 kr. pr. barn på ferielejr.  

  

Hvis foreningen ønsker at søge igen til rekruttering og fastholdelse, bedes foreningen 

fremsende et detaljeret regnskab for aktiviteten samt beskrivelse af aktiviteten samt 

oplysning om evt. brugerbetaling. 

  

27.15.12-A00-2-15 

32.        DSB og P&T Pensionistforening 

Bilag 

 Ansøgning - DSB og P&T 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 3.000 kr. 

  

Foreningens formål er socialt samvær. 

  

Foreningen har ca. 60 medlemmer. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til underholdning som f.eks, foredrag, sang, film, ud-

flugter m.m. 

Beslutning 

Efter godkendelse af nye retningslinjer for tildeling af § 18-midler er det ikke udvalgets 

vurdering, at målgruppen falder inden for den målgruppe der er beskrevet. 

  

Til orientering vedlægges de nye retningslinjer for tildeling af § 18-midler. 

  

27.15.12-A00-2-15 

33.        Børn, Unge og Sorg 

Bilag 

 Ansøgning 1 - B. U. og sorg 

 Ansøgning - B. U. og sorg 

 B. U. og sorg - Årsrapport 2015.pdf 

 B. U. og Sorg - vedt. 

 B, U og Sorg, Budget 2016.pdf 

Bilag/Punkt_32_Bilag_1_Ansoegning__DSB_og_PT.pdf
Bilag/Punkt_33_Bilag_1_Ansoegning_1__B_U_og_sorg.pdf
Bilag/Punkt_33_Bilag_2_Ansoegning___B_U_og_sorg.pdf
Bilag/Punkt_33_Bilag_3_B_U_og_sorg__Aarsrapport_2015pdf.pdf
Bilag/Punkt_33_Bilag_4_B_U_og_Sorg__vedt.pdf
Bilag/Punkt_33_Bilag_5_B_U_og_Sorg_Budget_2016pdf.pdf
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 B, U. og sorg - Budgetter til Cafe-aftener osv. 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 25.000 kr. 

  

Foreningen er et Rådgivnings- og forskningscenter for Børn, Unge & Sorg. 

  

Foreningens formål med denne ansøgning er at søge støtte til Børn, Unge & Sorgs frivil-

lige arbejde der også er rettet mod Struer Kommunes teenagere og unge, samt at plan-

lægge og afvikle en café aften i Struer Kommune. Arbejdet går bl.a. ud på at arrangere 

café-aftener. 

Formål er bl.a. at understøtte Struer kommunes arbejde med at forbedre børn og unges 

mentale sundhed. Støtte og hjælpe unge i sorg til en bedre hverdag. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til følgende aktiviteter: 

1. Café-aften afholdt for unge i alderen 16-28 år i Struer Kommune, hvor der tales 

om konkrete temaer som fx. venskaber i sorgen, om frygten for at miste igen 

osv.  

Der er mulighed for at 30-50 lokale unge fra Struer Kommune kan deltage. Bud-

get 15.000 kr. 

2. De frivilligt-ledede og landsdækkende rådgivningstilbud (telefon-, chat-, video-

samtale og brevkasse). Budget 10.000 kr. 

  

  

   

Beslutning 

Udvalget ønsker en mere konkret beskrivelse af café-aftener i Struer, indhold, form, 

budget samt evt. brugerbetaling. 

  

Desuden opfordres foreningen til om muligt nærmere at definere hvorledes man er 

kommet frem til det forventede antal deltagere til café-aftener. 

  

27.15.12-A00-2-15 

34.        Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF) 

Bilag 

 ULF - Vedtægter.docx 

 ULF - Om ULF.doc 

 ULF - Budget.doc 

 ULF - Beskrivelse 
 Ansøgning - ULF 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 21.000 kr. 

  

Bilag/Punkt_33_Bilag_6_B_U_og_sorg__Budgetter_til_Cafeaftener_osv.pdf
Bilag/Punkt_34_Bilag_1_ULF__Vedtaegterdocx.pdf
Bilag/Punkt_34_Bilag_2_ULF__Om_ULFdoc.pdf
Bilag/Punkt_34_Bilag_3_ULF__Budgetdoc.pdf
Bilag/Punkt_34_Bilag_4_ULF__Beskrivelse.pdf
Bilag/Punkt_34_Bilag_5_Ansoegning__ULF.pdf
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Foreningens formål er at hjælpe andre udviklingshæmmede til lige muligheder og selv-

bestemmelse over egen livssituation. 

ULF er en forening for og af mennesker med udviklingshæmning. Det betyder, at udvik-

lingshæmmede gennem ULF taler på egne vegne. 

ULF gør meget for at uddanne ULF'er og vi har mange kursusaktiviteter.  

Vi har derfor brug for penge til afholdelse af disse lokale aktiviteter. 

  

Udviklingshæmmede i Struer har udtrykt ønske om følgende kurser: 

 Frivillighed 

 Mobning 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til: 

 støtte til koordinering 4.500 kr 

 kursus om Frivillighed 7.000 kr 

 kursus om Mobning 7.000 kr 

 transport 2.500 kr. 

 I ALT 21.000 kr. 

  

Se yderligere oplysninger i vedlagte ansøgning m.m. 

  

   

Beslutning 

Frivillighedscentret afholder kurser i frivillighed, som ULF´s medlemmer opfordres til at 

deltage i. 

  

Foreningen opfordres til nærmere at beskrive hvor mange udviklingshæmmede i Struer 

der er interesseret i de beskrevne aktiviteter. 

  

  

  

27.15.12-A00-2-15 

35.        Frivillignet Struer 

Bilag 

 Ansøgning - Frivillignet Struer 

Sagsfremstilling 

Frivillignet Struer under Dansk Flygtningshjælp søger tilskud på 6.000 kr. 

  

Foreningens formål er at bidrage til at flygtninge og andre med etnisk minioritetsbag-

grund får samme muligheder for at deltage i samfundet som resten af landets borgere. 

Hver rivillig er er især tilknyttet som kontaktperson til en flygtning/familie og hjælper 

dem med aktiviteter, oversættelse af breve, lektiehjælp, lære dansk osv. 

  

Foreningen består af 43 dansker (frivillige) og 48 flygtninge. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til diverse arrangamenter, ture, foredrag o.lign.  

Bilag/Punkt_35_Bilag_1_Ansoegning__Frivillignet_Struer.pdf
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Vores sidste tur der gik til Aarhus deltog 42 flygtninge. 

  

  

Beslutning 

Frivillighedsudvalget mener, at selv brugerbetaling i mindre omfang er vigtigt, hvorfor 

udvalget opfordrer foreningen til at opkræve en mindre betaling for deltagelse i aktivite-

ter. 

  

Foreningen tildeles et tilskud på 6.000 kr. 

  

Ved fremtidige ansøgninger bedes medsendt et detaljeret budget for det ansøgte beløb. 

  

  

  

  

27.15.12-A00-2-15 

36.        Rosengårdens Vennekreds 

Bilag 

 Ansøgning - Rosengårdens vennekreds 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 6.000 kr. 

  

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

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

aktiviteter til støtte for Rosengården. 

  

Der er tale om en ekstraordinær ansøgning, da foreningen oplever økonomiske udfor-

dringer efter at det er meldt ud, at plejehjemmet og dermed vennekredsen lukkes. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til vennekredsens aktiviteter - særligt til jul og en tra-

ditionsrig spisning på kroen. 

Julegaver ca 2.000 kr, spisning ca. 4.000 kr.  

  

Se yderligere beskrivelse i ansøgning m.m. 

  

   

Beslutning 

Ifølge retningslinjer for tildeling af § 18 midler i Struer Kommune ydes der ikke støtte til 

forplejning uden egenbetaling. 

Når et arrangement med spisning arrangeres, er der mulighed for at beboerne kan af-

melde mad, hvorfor en lille brugerbetaling for bespisning ville være en mulighed. 

  

Bilag/Punkt_36_Bilag_1_Ansoegning__Rosengaardens_vennekreds.pdf
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På grund af situationen omkring nedlukning af de mindre plejehjem godkendes det, at 

Rosengårdens Vennekreds bevilges et ekstraordinært tilskud på 4.000 kr. til julehygge 

og tilskud til spisning. 
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