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27.15.12-A00-2-15 

37.        Godkendelse af referat fra mødet den 23. juni 2016 

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-2-15 

38.        Budget/regnskab 

Bilag 

 Forbrug efter mødet den 2016.06.23 

Sagsfremstilling 

Oversigt over forbrug efter mødet den 23. juni 2016 vedlægges. 

  

Beslutning 

Til efterretning. 

  

27.15.12-A00-2-15 

39.        Penge retur - Samvær omkring et måltid 

Sagsfremstilling 

"Samvær omkring et måltid" har meddelt, at de på grund af forskellige omstændigheder, 

har besluttet at lukke ned for "samvær omkring et måltid".    

  

Da foreningen stadig har et restbeløb af de tidligere tildelte § 18-midler, tilbagebetales 

disse til kommunen. 

Det drejer sig om et beløb på 3.400 kr. 

Beslutning 

Til efterretning. 

  

27.15.12-A00-2-15 

Bilag/Punkt_38_Bilag_1_Forbrug_efter_moedet_den_20160623.pdf
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40.        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 

 B, U. og sorg - Budgetter til Cafe-aftener osv. 

 Svar fra Børn, Unge & Sorg 

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 eventuelt 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. 

  

Frivillighedsudvalg, 23. juni 2016, pkt. 33: 

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. 

  

Børn, Unge & Sorg har ved brev af 10. august 2016 fremsendt svar på frivillighedsudval-

gets spørgsmål. Svaret vedlægges som bilag. 

  

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 9.000 kr. som udgangspunkt til annoncering og mate-

rialer. 

  

Derforventes en frivillig indsats, hvorfor der ikke gives til lønninger, transport og admini-

stration. 

  

Bilag/Punkt_40_Bilag_1_Ansoegning_1__B_U_og_sorg.pdf
Bilag/Punkt_40_Bilag_2_Ansoegning___B_U_og_sorg.pdf
Bilag/Punkt_40_Bilag_3_B_U_og_sorg__Aarsrapport_2015pdf.pdf
Bilag/Punkt_40_Bilag_4_B_U_og_Sorg__vedt.pdf
Bilag/Punkt_40_Bilag_5_B_U_og_Sorg_Budget_2016pdf.pdf
Bilag/Punkt_40_Bilag_6_B_U_og_sorg__Budgetter_til_Cafeaftener_osv.pdf
Bilag/Punkt_40_Bilag_7_Svar_fra_Boern_Unge__Sorg.pdf
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27.15.12-A00-2-15 

41.        Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF) 

Bilag 

 ULF - yderligere opl. til ansøgning 

 Årsregnskab ULF 

 Vedtægter ULF 

 Budget - ULF 
 Ansøgning ULF 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 21.000 kr. 

  

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 eventuelt 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 den 23. juni 2016 

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. 

  

   

ULF har nu indsendt følgende svar: 

  

ULF har pt 9. udviklingshæmmede medlemmer, men forventer 25 - 30 deltagere til hver 

af aktiviteterne, der afholdes i samarbejde med nogle af kommunens tilbud til udvik-

lingshæmmede. 

ULF vil også have en dialog med deltagerne om, hvilke aktiviteter de kunne tænke sig, 

der skulle foregå, og om de kunne tænke sig at hjælpe med at planlægge dem.  

  

Foreningen søger nu om tilskud på 20.000 kr. 

Bilag/Punkt_41_Bilag_1_ULF__yderligere_opl_til_ansoegning.pdf
Bilag/Punkt_41_Bilag_2_Aarsregnskab_ULF.pdf
Bilag/Punkt_41_Bilag_3_Vedtaegter_ULF.pdf
Bilag/Punkt_41_Bilag_4_Budget__ULF.pdf
Bilag/Punkt_41_Bilag_5_Ansoegning_ULF.pdf
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Ansøgning samt mail-korrespondance vedlægges.  

  

  

Beslutning 

Der bevilges et tilskud på 8.000 kr. til afholdelse af et kursus omkring mobning i 2016, 

da der lige har været afholdt et andet kursus i Struer omkring frivillighed i andet regi. 

  

  

  

27.15.12-A00-2-15 

42.        Struer Fjerkræklub 

Bilag 

 Ansøgning - Struer Fjerkræklub 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 4.500 kr. 

  

Foreningens formål er at forøge interessen for fjerkræavlens fremme i Struer og omegn. 

  

Struer Fjerkræklub inviterer Struer Kommunes pleje og dagcenre på besøg/udflugt i de-

res fjerkrækoloni, Voldgade 12 C. Der bydes på kaffe, rundstykker og wienerbrød samt 

en lille skarp til halsen. Vi synger nogle sange og slutter med en tur igennem kolonien. 

Der er i år tilmeldt 79 personer. Arrangementerne afvikles over 4 formiddage fra kl. 9.30 

til middag. 

(11 fra dagcentret, 23 fra Bøgelund, 9 fra Enggård Centret, 14 fra Asp Plejecenter, 14 

fra Rosengården, 8 fra Solvang) 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til ovennævnte arrangement. 

  

   

Beslutning 

Iflg. nye retningslinjer for tildeling af § 18-midler kan der alene ydes tilskud til forplej-

ning såfremt der finder ejenbetaling sted. 

  

Godkendt under forudsætning af at der fremover vil skulle opkræves en symbolsk beta-

ling for kaffen. 

  

27.15.12-A00-2-15 

Bilag/Punkt_42_Bilag_1_Ansoegning__Struer_Fjerkraeklub.pdf
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43.        Flygtninge Frivillig Gruppe Thyholm 

Bilag 

 Ansøgning - Flygtninge frivillig Gruppe, Thyholm 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 4.000 kr. 

  

Foreningens formål er at koordinere frivillige som kontaktfamilie til flygtninge på Thy-

holm, skabe netværk mellem såvel flygtningene som kontaktfamilerne gennem forskelli-

ge arrangementer, konkret ikke-økonomisk hjælp til flygtninge (eks. søge og fordele tøj 

og lejetøj m.m.) 

  

Foreningen har pt kontakt med 25 flygtninge med udsigt til en del flere i fremtiden, og 

pt. kontakt med 20 frivillige familier/personer. 

  

Foreningen vil forsøge at undgå deltagerbetaling, da det vil afholde flygtningene fra at 

deltage, da de er ubemidlede/mindre bemidlede. 

Kontaktfamilierne vil have en afpasset egenbetaling. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til en tur til Jesperhus Parken. 

En lille belønning til de frivillige og udveksling af erfaringer/udfordringer, som kontakt-

familierne arbejder med - og give flygtninene mere indblik i det Danmark de befinder sig 

i - til fælles forståelse af kultur- og andre forskelle. 

  

Forningen havde også en ansøgning med på møde den 23. juni 2016, hvor foreningen fik 

bevilget 7.500 kr. aktiviteter. 

  

  

Beslutning 

Afslag, idet frivillighedsudvalget ikke iflg. vedtagne retningslinjer kan bevilge udgifter til 

transport ud over "støtte til kørsel vil undtagelsesvis kunne ydes i tilfælde hvor forenin-

ger er afhængige af de frivilliges mobilitet". 

  

  

  

27.15.12-A00-2-15 

44.        Parasollen Struer 

Bilag 

 Ansøgning - Parasollen Struer 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 20.000 kr 

Bilag/Punkt_43_Bilag_1_Ansoegning__Flygtninge_frivillig_Gruppe_Thyholm.pdf
Bilag/Punkt_44_Bilag_1_Ansoegning__Parasollen_Struer.pdf
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Foreningens formål er at yde en social indsats, der kan bidrage il at skabe værdige kår 

for mennesker. 

Støtte og aktiviteter socialt udsatte i Struer Kommune. 

  

Foreningen har ca. 50 brugere og 12 frivillige. 

  

Foreningen modtog et tilskud på 22.500 kr. sidste år. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til julearrangmenter for socialt udsatte. Indkøb af 

mad, juleaften, frokost, banko, bio m.m. (Jul som alle andre) 

  

  

Beslutning 

Der yders i følge de nyligt vedtagne retningslinjer for tildeling af § 18-midler ikke støtte 

til forplejning uden egenbetaling, hvorfor der vil skulle opkræves en symbolsk egenbeta-

ling i forbindelse med bespisning. 

  

Der bevilges et tilskud på 20.000 kr.  

  

27.15.12-A00-2-15 

45.        Hold gang i Vejrum 

Bilag 

 Ansøgning - Hold gang i Vejrum 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 1.000,- kr. 

  

Foreningens formål er at holde gang i Vejrum. 

Der er 9 borgere, der er gået sammen for at starte forskellige aktviteter.  

Vi forventer at arrangere en sangaften i efteråret og et fordrag i februar/marts. 

Alle er velkomne til disse arrangmenter. 

Deltagerne betaler selv for kaffe, ca. 20 kr. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvenes til ovennævnte arrangementer. 

  

  

  

Beslutning 

Afslag, idet frivillighedsudvalget efter de nyligt vedtagne retningslinjer alene støtter spe-

cifikke nærmere definerede målgrupper. 

  

I retningslinjerne for tildeling af § 18 midler i Struer Kommune anføres følgende under 

"Målgruppe": 

Bilag/Punkt_45_Bilag_1_Ansoegning__Hold_gang_i_Vejrum.pdf
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Det er væsentligt, at afgrænse det sociale område og hermed også hvornår en frivillig 

indsats har et socialt sigte. Men som hovedregel tages der udgangspunkt i, at målgrup-

perne er det den sociale sektor beskæftiger sig med: 

  

 sårbare ældre 

 sårbare børn, unge og familier 

 kvinder eller mænd i krise 

 handicappede 

 misbrugere eller tidligere misbrugere 

 hjemløse 

 sindslidende 

 sygdomsgrupper 

 flygtninge/indvandrere 

 ensomme 

 ofre for vold eller seksuellte overgreb 

 pårørende til ovennævnte grupper 

 andre 

  

  

27.15.12-A00-2-15 

46.        Ældre Sagen, Struer - Thyholm lokalafdeling 

Bilag 

 Ældresagen - Regnskab 2015 

 Ældresagen - Budget 2016 

 Ansøgningsskema - Ældresagen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 21.000 kr. 

  

Foreningens formål er at arbejde for at alle uanset alder og social status kan have et 

værdigt og meningsfyldt liv. 

Vi hjælper og støtter de svage og socialt truede, og arbejder for at ældre kan klare sig 

selv bedst og længst mulig på egne betingelser som aktive, livsglade og liveværdige 

medlemmer af samfundet. 

  

Lokalforeningen har godt 3.000 medlemmer samt ca. 50 frivillige. 

  

Deltagerbetaling: 

Besøg af besøgsvenner samt telefonopringning om morgenen koster ikke brugerne no-

get. 

Hjælp i IT-datastuen koster heller ikke noget. 

Til vore andre arrangementer er der altid en egenbetaling, som dækker 75-90% af udgif-

terne. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til: 

 5.000 kr. til informationsmøder 

 5.000 kr. til sangbøger, underholdning m.v. 

Bilag/Punkt_46_Bilag_1_Aeldresagen__Regnskab_2015.pdf
Bilag/Punkt_46_Bilag_2_Aeldresagen__Budget_2016.pdf
Bilag/Punkt_46_Bilag_3_Ansoegningsskema__Aeldresagen.pdf
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 4.000 kr. til annoncer 

 7.000 kr. til opstart af en IT-datastue (I-pad og projekter) 

  

Se yderligere beskrivelse i vedlagte ansøgning, regnskab for 2015 og budget for 2016.  

  

  

Beslutning 

Der bevilges et tilskud på 14.000 kr., da det er Frivillighedsudvalget bekendt at der i 

forvejen afholdes IT-datastuer for ældre i kommunen. 

  

27.15.12-A00-2-15 

47.        Vejrum Borgerklub 

Bilag 

 Ansøgning - Vejrum borgerklub 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 1.000 kr. 

  

Foreningens formål er hyggelig samvær, små foredrag og små ture i området. 

  

Foreningen har ca. 30 medlemmer. 

Egenbetalingen er 10 kr. pr. gang. Er vi ude på ture er det forskelligt. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til foredrag, ekskursionsture og det daglige sammen-

vær. 

  

Ansøgning vedlægges til orientering. 

  

   

Beslutning 

Afslag, idet frivillighedsudvalget efter de nyligt vedtagne retningslinjer alene støtter spe-

cifikke nærmere definerede målgrupper. 

  

I retningslinjerne for tildeling af § 18 midler i Struer Kommune anføres følgende under 

"Målgruppe": 

  

Det er væsentligt, at afgrænse det sociale område og hermed også hvornår en frivillig 

indsats har et socialt sigte. Men som hovedregel tages der udgangspunkt i, at målgrup-

perne er det den sociale sektor beskæftiger sig med: 

  

 sårbare ældre 

 sårbare børn, unge og familier 

 kvinder eller mænd i krise 

 handicappede 

Bilag/Punkt_47_Bilag_1_Ansoegning__Vejrum_borgerklub.pdf
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 misbrugere eller tidligere misbrugere 

 hjemløse 

 sindslidende 

 sygdomsgrupper 

 flygtninge/indvandrere 

 ensomme 

 ofre for vold eller seksuellte overgreb 

 pårørende til ovennævnte grupper 

 andre 

  

27.15.12-A00-2-15 

48.        Offerrådgivning Holstebro, Struer, Lemvig 

Bilag 

 Regnskab - Offerrådgivning 

 Budget - Offerrådgivningen 
 Ansøgning - Offerrådgivningen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 2.100 kr. 

  

Offerrådgivningen er en frivillig forening, som hører ind under Midt- og Vestjyllandspoli-

tikreds. Foreningen dækker rådgivningen og vejledningen i Struer, Holstebro og Lemvig 

kommuner. 

  

Foreningens formål er  

 at hjælpe ofre, vider samt pårørende til at få sat ord på de voldsomme oplevel-

ser, tanker og følelser. 

 hjælpe med konkrete ting eller hjælpe med kontakten til det professionelle be-

handlingssystem. 

 deltage som bisidder i møder med myndighederne 

Desuden kender offerrådgiveren til mange andre tilbud og støttemuligheder i lokalområ-

det. 

Som noget nyt er der blevet uddannet en mentor, som kan følge et offer fra første hen-

vendelse, og til mentor og ofret bliver enige om at stoppe forløbet. 

  

Beløbet som der bliver søgt om, er med udangspunkt i de 90.000 borgere der er i alle 3 

kommuner. 

Men selvfølgelig primært baseret på de ca. 21.000 borgere der på nuværende tidspunkt 

er bosat i Struer Kommune.  

  

Der er ingen egenbetaling. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til at deltage i Oktoberfesten med en stand i gågaden, 

hvor vi vil udbrede mere viden omkring Offerrådgivningen.  

Desuden vil der blive afholdt borgermøde. 

  

Ansøgning og regnskab for 2015 vedlægges. 

  

Bilag/Punkt_48_Bilag_1_Regnskab__Offerraadgivning.pdf
Bilag/Punkt_48_Bilag_2_Budget__Offerraadgivningen.pdf
Bilag/Punkt_48_Bilag_3_Ansoegning__Offerraadgivningen.pdf
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Beslutning 

Der bevilges et beløb på 1.500 kr., idet aktiviteter omkring oktoberfesten ikke vurderes 

at have stor betydning som Struer Kommunes borgere samt at der som udgangspunkt 

ikke gives tilskud til forplejning uden egenbetaling. 
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