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27.15.12-A00-2-15 

49.        Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2016 

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-2-15 

50.        Budget/regnskab 

Bilag 

 Forbrug efter mødet den 2016.09.22 

Sagsfremstilling 

Oversigt over forbrug efter mødet den 22. september 2016 vedlægges. 

  

  

Beslutning 

Til efterretning. 

  

27.15.12-A00-2-15 

51.        Forslag til mødedatoer i 2017 

Sagsfremstilling 

Forslag til mødedatoer for 2017: 

  

23. februar 2017 kl. 16.00. 

22. juni 2017 kl. 16.00 

21. september 2017 kl. 16.00 

23. november 2017 kl. 16.00 

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-2-15 

Bilag/Punkt_50_Bilag_1_Forbrug_efter_moedet_den_20160922.pdf
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52.        Lærkehusets venner 

Bilag 

 Ansøgning - Lærkehusets venner 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 20.000 kr. 

  

Foreningens formål er at støtte op om demensafdelingen Lærkehuset, så brugerne kan 

få nogle gode oplevelser. 

  

Foreningen søger om støtte til at få omsorgsklovnene Tut og Tut til at komme 6 gange i 

2017. Klovnene har været på prøve og foreningen ved, at klovnene kan give brugerne 

gode oplevelser, som de kan leve godt på længe efter. 

Klovnene er uddannet til demens brugere. 

  

Foreningen har 30 medlemmer og 12 frivillige. 

  

Sidste år modtog foreningen 15.300 kr., der blev brugt til:  

 En sommerfest i juni 

 Udflugt til Præstebjerg Plantage 

 Musikdage  

Foreningen har stadig 7.000 kr. tilbage, men klovnene koster 60.000 kr. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til omsorgsklovnene Tut og Tut. 

  

Det er fra foreningen telefonisk oplyst, at såvel Lærkehusets brugere som Svalegangens 

beboere vil få glæde af initiativet. 

  

  

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-2-15 

53.        Thyholm Genbrug 

Bilag 

 Årsregnskab 2015 - Thyholm Genbrug 
 Ansøgning - Thyholm Genbrug 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 

  

Bilag/Punkt_52_Bilag_1_Ansoegning__Laerkehusets_venner.pdf
Bilag/Punkt_53_Bilag_1_Aarsregnskab_2015__Thyholm_Genbrug.pdf
Bilag/Punkt_53_Bilag_2_Ansoegning__Thyholm_Genbrug.pdf
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Foreningens formål er dels, på et kristent værdigrundlag:  

 at støtte missionselskabet Danmissions arbejde i Danmark og blandt fattige i den 

såkaldte 3. verden 

 at formidle viden om arbejdet og skabe engagement i arbejdet blandt medarbej-

derne i butikken 

 at være et socialt netværk for medarbejdere og kunder 

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

  

Foreningen har 68 frivillige medarbejdere. 

  

I 2015 modtog foreningen 5.000 kr. 

  

Butikken har i år bestået i 25 år.  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til afholdelse af et arrangement for de frivillige med-

arbejdere samt tidligere medarbejdere som en tak for deres indsats. 

Foreninigen forventer ca. 100 deltagere til arrangementet. 

Det betyder meget med det sociale samvær, da genbrugsforretningen for mange, ikke 

bare er stedet, hvor man udfører et stykke frivilligt arbejde, men også et sted, hvor man 

får et netværk.  

  

Ansøgning og regnskab vedlægges. 

  

   

Beslutning 

For at Frivillighedsudvalget vil kunne yde tilskud til et arrangement som beskrevet, er 

det en forudsætning, at der opkræves egenbetaling. 

  

Frivillighedsudvalget vil inden stillingtagen anmode foreningen om indsendelse af et sær-

skilt budget for arrangementet.  

  

27.15.12-A00-2-15 

54.        Danmission Genbrugsland, Struer 

Bilag 

 Ansøgning - Danmission Genbrugsland 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 12.000 kr.  

  

Foreningens formål er dels: 

 at støtte Danmissions arbejde blandt fattige i den 3. verden 

 at skabe engagement blandt medarbejdere i butikken 

 at været et socialt netværk for medarbejdere og kunder 

  

Foreningen har ca. 25 medlemmer. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til: 

Bilag/Punkt_54_Bilag_1_Ansoegning__Danmission_Genbrugsland.pdf
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 indkøb af vitrineskab til opbevaring af de mest værdifulde ting 

 socialt og hyggeligt arrangement for de 25 medarbejdere, som tak for godt ar-

bejde gennem året. Der afholdes nytårskur 1 gang om året. 

  

Ansøgning, regnskab 2015 og budget for 2016 vedlægges. 

  

   

Beslutning 

Efter Frivillighedsudvalgets retningslinjer yders der ikke tilskud til inventar. 

  

Det formodes at de 4.000 kr. til det sociale arrangement omfatter blandt andet bespis-

ning. 

I følge Frivillighedsudvalgets retningslinjer, ydes der ikke tilskud til forplejning uden 

egenbetaling. Derfor gives tilskuddet gives under forudsætning af, at deltagerne har en 

egenbetaling i forbindelse med arrangementet. 

  

  

  

27.15.12-A00-2-15 

55.        Astma-Allergi Foreningen 

Bilag 

 AAF-vedtægter 
 Luftballonen-a ̊rsrapport-2015 - AAF 

 Luftballonen Specifikationer 2015 - AAF 

 Budget_Luftballonen_AAF 

 Budget for frivillige AAF 

 Ansøgning - AAF 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 4.800 kr.  

  

Foreningens formål er at forbedre livskvaliteten, såvel socialt som medicinsk, for alle der 

direkte eller indirekte er berørt af overfølsomhed - specielt astma og allergi. 

Foreningens formål fremmes ved: 

 at afholde aktiviteter for alle børn og unge til forbedring af deres livskvalitet. 

 at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven 

 at tilbyde undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, forældre/børn aktivi-

teter samt andre oplysende og sociale tiltag for alle til fremme af foreningens 

formål. 

  

Desuden udbyder foreningen sundhedsfremmende aktiviteter i samarbejde med aften-

skolen Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds. 

  

Foreningen har 55 medlemmer fra Struer kommune. 

  

Bilag/Punkt_55_Bilag_1_AAFvedtaegter.pdf
Bilag/Punkt_55_Bilag_2_Luftballonenarsrapport2015__AAF.pdf
Bilag/Punkt_55_Bilag_3_Luftballonen_Specifikationer_2015__AAF.pdf
Bilag/Punkt_55_Bilag_4_Budget_Luftballonen_AAF.pdf
Bilag/Punkt_55_Bilag_5_Budget_for_frivillige_AAF.pdf
Bilag/Punkt_55_Bilag_6_Ansoegning__AAF.pdf
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Et eventuelt tilskud skal anvendes som støtte til afholdelse af Luftballonen Sommer-

camp. 

Luftballonen er en landsdækkende sundhedsfremmende sommercamp af 8 dages varig-

hed, for børn og unge mellem 9 - 17 år med astma, allergi og/eller eksem. 

  

Vi forventer 2 deltagere fra Struer Kommune. 

  

Yderligere oplysninger om projektet kan se i vedlagte ansøning samt regnskab og bud-

get. 

  

   

Beslutning 

Afslag med baggrund i retningslinjer for tildeling af § 18 midler i Struer Kommune - af-

snittet "Hvem kan der ydes støtte til?" 

  

Se side 3 i retningslinjerne som vedlægges. 

  

27.15.12-A00-2-15 

56.        Børns Vilkår - Børnetelefonen 

Bilag 

 Ansøgning - Børns Vilkår 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 16.250 kr. 

  

Foreningens formål: 

Børns Vilkår er en privat, humanitær og politisk uafhængig organisation, der er til for at 

sikre, at ingen børn i Danmark bliver svigtet, hverken af de nærmeste voksne eller af 

samfundet.  

Det er organisationens mission at arbejde for at styrke og forbedre socialt udsatte børn 

og unges viklår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark.  

  

Børns Vilkårs rådgivning bemandes pt. af ca. 450 frivillige rådgivere. 

  

Et eventuelt tilskud skal bruges til rådgivning for socialt udsatte børn og unge i Dan-

mark. Børns Vilkår tilbyder anonym, professionel og gratis rådgivning for børn og unge 

på BørneTelefonen. 

  

Se yderligere beskrivelse af foreningens formål og aktiviteter i øvrigt i vedlagte ansøg-

ning samt budget og regnskab. 

  

    

Beslutning 

Bilag/Punkt_56_Bilag_1_Ansoegning__Boerns_Vilkaar.pdf
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Afslag med baggrund i retningslinjer for tildeling af § 18 midler i Struer Kommune - af-

snittet "Hvem kan der ydes støtte til?" 

  

Se side 3 i retningslinjerne som vedlægges. 

  

  

27.15.12-A00-2-15 

57.        Svalernes Vennekreds (Demensområdet) 

Bilag 

 Ansøgning - Svalernes Vennekreds 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

Foreningens formål er aktivt at fremme det hjemlige miljø på Svalegangen. Ved i samar-

bejde med beboere, pårørende og personale at medvirke ved aktiviteter og øvrige ar-

rangementer til gavn og glæde for Svalegangen.  

  

Foreningen har ca. 50 medlemmer i vennekredsen, der er ca. 10 frivillige tilknyttet Sva-

legangen. 

Der er 13 beboere og 2 aflastningsstuer. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til etablering af et wellness forløb for Svalegangens 

beboere udført af uddannede terapeuter. (10 beboere á 1.500 kr) 

Ældrewellness er gennem berøring med til at give demente ro i krop og sind. 

Vi tænker et forløb som strækker sig over nogle måneder, hvor 2 uddannede terapeuter 

kan få ro til at gennemføre et program specialfremstillet til beboerne. 

Formålet er at give velvære og ro til den demente. 

  

Ansøgning og regnskab vedlægges. 

  

   

Beslutning 

Afslag med baggrund i at Svalernes Vennekreds forlods har fået bevilget tilskud af frivil-

lighedsmidlerne. 

  

Frivillighedsudvalget mener samtidig ikke at frivillighedsmidlerne er tænkt til sundheds-

faglige opgaver. 

  

27.15.12-A00-2-15 

58.        Scleroseforeningen Nordvestjylland 

Bilag 

Bilag/Punkt_57_Bilag_1_Ansoegning__Svalernes_Vennekreds.pdf
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 Ansøgning - Scleroseforeningen 

 Budget - Scleroseforeningen 
 Regnskab 2015 - Scleroseforeningen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 6.000 kr. 

  

Foreningens formål er: 

 at repræsentere Foreningen i lokalområdet 

 at afholde arrangementer for medlemmer med sclerose i alle aldersgrupper og 

deres pårørende 

 at sikre bedst muligt kendskab til sygdommen ved information 

 ved events og anden fundrasing bidrage til finansiering af afdelingens arbejde og 

foreningens aktiviteter 

  

I Struer Kommune er der pt. 113 medlemmer. 

  

Lokalforeningen i Nordvestjylland dækker Struer, Holstebro og Lemvig Kommune.  

Der er søgt §18-midler i alle 3 kommuner. Holstebro Kommune har bevilget 18.000 kr. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til et foredrag med Jason Watt i Gråkjær Arena.  

"Fordi jeg vil" er et inspirerende foredrag om mod, viljestyrke, engagement, og dét at 

arbejde fokuseret på at nå sine mål via vedholdenhed og ikke mindst viljen til at VILLE.  

Foredraget henvender sig til alle handicappede, deres familie og andre interesserede. 

  

Der er en egenbetaling på 50 kr. pr. deltager. 

  

Ansøgning, regnskab og budget vedlægges. 

  

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-2-15 

59.        Førtidspensionisterne Struer / Thyholm 

Bilag 

 Ansøgning - Førtidspensiionisterne Struer-Thyholm 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 6.000 kr. 

  

Foreningens formål er at arbejde for bedre vilkår for nuværende og fremtidige førtids-

pensionister, fleks- og skånejobber. 

Almindeligt samvær / hygge og foredrag m.m. lokalt. 

  

Bilag/Punkt_58_Bilag_1_Ansoegning__Scleroseforeningen.pdf
Bilag/Punkt_58_Bilag_2_Budget__Scleroseforeningen.pdf
Bilag/Punkt_58_Bilag_3_Regnskab_2015__Scleroseforeningen.pdf
Bilag/Punkt_59_Bilag_1_Ansoegning__Foertidspensiionisterne_StruerThyholm.pdf
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Foreningen har 24 medlemmer. 

  

Der er altid en lille brugerbetaling til arrangementerne. Det svinger mellem 20 kr. og 

180 kr. 

  

Foreningen modtog sidste år 6.000 kr. til løbende aktiviteter. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til arrangementer og administration. Vi har mindst 4 

arrangementer om året fordelt på udflugter og foredrag omkring aktuelle emner.  

Kaffe og hygge i Struer Aktivitetscenter 1 gang ugentligt. Her er der også åben rådgiv-

ning 2 gange pr. måned. 

Der opkræves brugerbetaling ved alle arrangementer. 

  

Ansøgning vedlægges. 

   

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-2-15 

60.        Aktiv Mandag - Resen 

Bilag 

 Program Aktiv Mandag 

 Ansøgningsskema - Aktiv mandag 

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, samt ef-

terfulgt af foredrag, udflugter, sang/musik og hygge. 

  

Aktiv Mandag har pt. 66 medlemmer fra lokalområdet. 

  

Medlemmerne betaler et kontingent på 200 kr. pr. sæson. 

Når vi er på ture betaler medlemmerne til busser og delvis til entre og rundvisning, 

De betaler også ved evt. spisning m.v. 

  

Foreningen Aktiv Mandag har de sidste ca. 4 år modtaget et årligt tilskud på 5.000 kr. 

eller 6.000 kr.  

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til indkøb af gymnastikredskaber, til foredragsholdere, 

udflugter m.v. 

Specielt i år søger vi om tilskud til gymnastikmåtter, som efter mange års slid nu er kas-

sable. 

  

Bilag/Punkt_60_Bilag_1_Program_Aktiv_Mandag.pdf
Bilag/Punkt_60_Bilag_2_Ansoegningsskema__Aktiv_mandag.pdf
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Ansøgning og program 2016/2017 vedlægges. 

  

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-2-15 

61.        Struer Håndbold HUV 

Bilag 

 Ansøgning - Struer Håndbold HUV 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 2.500 kr. 

  

Foreningens formål: 

Struer Håndbold startede for 7 år siden håndbold for udviklingshæmmede. 

Der er mellem 22 og 26 spillere. Holdene er blandede hold - både damer og herrer.  

Holdene deltager i en turnering. Aldersspredningen er stor, hvilket er uden betydning. 

Turneringen foregår over 5 stævnedage, og der spilles flere kampe pr. stævnedag. 

Der sluttes altid af med fællesspisning og uddeling af medaljer. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til indkøb af 10 bolde. Boldene vil blive reserveret til 

de udviklingshæmmede, da de spiller uden harpiks. 

  

Medlemmerne betaler et årligt kontingent på 650 kr., der går til halleje og deltagelse i 

stævner. 

  

Ansøgning og regnskab er vedlagt. 

  

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-2-15 

62.        Foreningen Danske DøvBlinde, FDDB 

Bilag 

 Årsrapport FDDB 

 FDDBs love og vedtægter.pdf 

 Budget - FDDB 

Bilag/Punkt_61_Bilag_1_Ansoegning__Struer_Haandbold_HUV.pdf
Bilag/Punkt_62_Bilag_1_Aarsrapport_FDDB.pdf
Bilag/Punkt_62_Bilag_2_FDDBs_love_og_vedtaegterpdf.pdf
Bilag/Punkt_62_Bilag_3_Budget__FDDB.pdf
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 Ansøgning - FDDB.docx 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 3.829,50 kr. 

  

Foreningens formål er at varetage døvblinde og synshæmmedes interesser. Der er 17 

deltagere i alt, heraf er 1 deltager bosiddende i Struer Kommune. 

  

FDDB er en hovedorganisation, der søger tilskud på vegne af lokalt forankrede erfagrup-

per. 

Erfagruppen er en selvstændig selvhjælps- og mødegruppe. FDDB varetager opgaven at 

søge tilskud for grupperne samt henvise medlemmer til gruppen.  

Formålet for erfagruppen er ligeledes at bringe den enkelte ud af ensomhed og isolation, 

at give den enkelte livsmodet tilbage og få lyst til igen at deltage i det omkringliggende 

samfund. 

Erfagrupperne forebygger i væsentlig grad ensomhed og den isolation, der nemt kan 

opstå ved det alvorlige dobbelte sansetab. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til forankring af erfagruppe. 

  

Yerligere oplysninger kan se i vedhæftede ansøgning, årsregnskab m.m.  

  

   

  

  

Beslutning 

Afslag med baggrund i at foreningen ikke er hjemmehørende i Struer Kommune samt at 

aktiviteten ikke foregår i Struer Kommune. 

  

27.15.12-A00-2-15 

63.        Struer Penionist Svømmeklub 

Bilag 

 Ansøgning, Struer Pensionist Svømmeklub 

 Regnskab, Struer Pensionist svømmeklub 
 Budget, Struer Pensionist Svømmeklub 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 

  

Foreningens formål er at arbejde for et aktivt og socialt liv for pensionister på tværs af 

kommunen via svømning / varmtvandsbassin.  

  

Foreningen har 50 medlemmer som alle er bosiddende i Struer kommune. 

  

Medlemmerne betaler et årligt kontingent på 600 kr.  

Bilag/Punkt_62_Bilag_4_Ansoegning__FDDBdocx.pdf
Bilag/Punkt_63_Bilag_1_Ansoegning_Struer_Pensionist_Svoemmeklub.pdf
Bilag/Punkt_63_Bilag_2_Regnskab_Struer_Pensionist_svoemmeklub.pdf
Bilag/Punkt_63_Bilag_3_Budget_Struer_Pensionist_Svoemmeklub.pdf
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Et eventuelt tilskud skal anvendes til  

 fastholdelse af nuværende kontingent, da det forudsættes at øget kontingent vil 

have en negativ indflydelse på medlemstallet 

 undervisning ved en fysioterapeut 1 - 2 gange månedlig i varmtvandsbassinet 

 pjece til brug for medlemstilgang 

 sociale foretagender herunder generalforsamling, julehygge, seniorbio 

  

Ansøgning, regnskab og budget vedlægges. 

  

   

  

Beslutning 

Frivillighedsudvalget yder ikke støtte til frivillige foreningers udgifter til terapeuter og 

lign. 

  

Foreningen bevilges 3.000 kr. til aktiviteter og andre sociale arrangementer. 

  

Hvis foreningen ikke allerede er medlem af Frivilligcenteret, kunne det være en mulighed 

at blive medlem her og samtidig få mulighed for støtte i dette regi. 

  

27.15.12-A00-2-15 

64.        Struer Parkinsonklub 

Bilag 

 Ansøgning - Struer Parkinsonklub 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 5.000 kr. 

  

Foreningens formål er at skabe kontakt mellem sygdomsramte og deres pårørende, så 

der kan udbygges større kendskab til sygdommen, sociale relationer, fysisk træning og 

arbejde i en fælles referenceramme for omverdenens kendskab til og accept af sygdom-

men Parkinson. 

  

Foreningen har ca. 50 medlemmer, 25 sygdomsramte og 25 frivillige og pårørende. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til et foredrag med overlæge Kristian Winge fra Ros-

kilde Hospital - tidligere Bispebjerg den 4. marts 2017. Kristian Winge kan fortælle om 

den nyeste viden, forskellige behandlingsmuligheder og aktuelle forskningsresutater. 

  

Der er en egenbetaling til arrangementet, som er afhængig af deltagerantallet. (ca 150 

kr.) 

  

Se evt. yderligere beskrivelse i vedlagte ansøgning.  

  

   

Bilag/Punkt_64_Bilag_1_Ansoegning__Struer_Parkinsonklub.pdf
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Beslutning 

Godkendt. 
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