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27.15.12-A00-1-16 

1.        Budget / Regnskab 

Bilag 

 Forbrug efter mødet den 2017.02.23 

Sagsfremstilling 

Oversigt over budget 2017 medbringes til mødet. 

  

    

  

Beslutning 

Oversigt over budget 2017 samt forbrug efter mødet den 23. februar 2017 vedlægges. 

Af denne oversigt fremgår også uforbrugte midler fra 2016. 

  

27.15.12-A00-1-16 

2.        Godkendelse af referat fra mødet den 24.11.2016 

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

3.        Ældre hjælper Ældre 

Bilag 

 Ansøgning - Ældre hjælper ..... 

 Ældre hjælper .... Budget 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 9.800 kr. 

  

Foreningens formål er: 

Ældrehjælperne er modne mennesker, som har lyst til at give en hjælpende hånd til an-

dre ældre for at styrke livskvalitet og netværk i Struer Kommune. 

  

Hjælpen består i: 

 at hjælpe med småindkøb i dagligdagen,  

 hjælp til papirarbejde til og fra offentlige myndigheder 

Bilag/Punkt_1_Bilag_1_Forbrug_efter_moedet_den_20170223.pdf
Bilag/Punkt_3_Bilag_1_Ansoegning__Aeldre_hjaelper_.pdf
Bilag/Punkt_3_Bilag_2_Aeldre_hjaelper__Budget.pdf
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 ledsage til læge og sygehus 

 hyggebesøg 

 vennetjenester med værktøj eller nål og tråd 

 hjælp til selvhjælp for bedre livskvalitet og netværk 

  

Foreningen har 14 hjælpere og et varieret antal brugere. 

  

Foreningen modtog sidste år 8.000 kr. til hjælper møde aktiviteter. 

  

Ansøgning samt budget for 2017 vedlægges. 

  

    

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

4.        Dement Cafe Kilen 

Bilag 

 Ansøgning - Dement Cafe Kilen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 

  

Foreningens formål er: 

Cafe Kilen er en info- og samværdscafé for hukommelsessvækkede, pårørende og andre 

interesserede. 

I Cafe Kilen kan borgere, der lider af hukommelsesbesvær og demens komme og hygge 

sig sammen med ligestillede tirsdag-torsdag fra kl. 13-16. 

  

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

  

Der er ca 20 - 25 brugere pr. gang. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til Højskole eftermiddage, hvor vi i år arbejder med 

Struer Byjubilæum. 

  

Brugere betaler 20 kr. pr uge for at være medlem. 

  

Tilskuddet der er søgt om er skønsmæssigt udregnet. 

  

Se evt. yderligere information om de aktiviteter der søges til i vedlagte ansøgning. 

  

   

  

Beslutning 

Bilag/Punkt_4_Bilag_1_Ansoegning__Dement_Cafe_Kilen.pdf
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På baggrund af beløbets størrelse ønsker frivillighedsudvalget fremsendt et budget inden 

stillingtagen til tilskuddets størrelse. 

Stillingtagen vil derefter blive afklaret. 

  

Fremtidige ansøgninger vil ikke kunne behandles såfremt de ikke fremsendes i nyt an-

søgningsskema. 

  

27.15.12-A00-1-16 

5.        UFL Vestjylland 

Bilag 

 Ansøgning - UFL Vestjylland 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 20.000 kr. 

  

Foreningens formål er at skabe et lokalt mødested og et socialt netværk for unge med 

særlige behov samt at arrangere fritidsoplevelser og klubaktiviteter for unge. 

Der arbejdes ud fra, at vi som frivillige kan medvirke til at gøre en forskel. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til fastholdelse af ugentlige aktiviteter, så som hygge, 

forskellige spil, kreative gøremål, snak eller blot socialt samvær. Hver mandag møder ca 

45 unge til disse aktiviteter. 

Herudover 10 årlige aktivieter "ud af huset". 

  

4 frivillige og 21 medlemmer er bosiddende i Struer Kommune. 

  

Brugerbetalingen er på mellem 5 og 50 kr. pr. aktivitet, afhængig af aktivitetens art. 

  

Foreningen modtog sidste år et tilskud på 10.000 kr.  

  

Ansøgning, budget og regnskab vedlægges til orientering. 

  

     

Beslutning 

Der bevilges et tilskud på 10.000 kr.  

  

27.15.12-A00-1-16 

6.        Landsforeningen mod spiseforstyrelser og selvskade - LMS 

Bilag 

 LMS - Budget 2017_Århus.pdf 

 LMS - Budget 2017_Aalborg.pdf 

Bilag/Punkt_5_Bilag_1_Ansoegning__UFL_Vestjylland.pdf
Bilag/Punkt_6_Bilag_1_LMS__Budget_2017_Aarhuspdf.pdf
Bilag/Punkt_6_Bilag_2_LMS__Budget_2017_Aalborgpdf.pdf
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 LMS vedtægter 2013 

 LMS årsregnskab 2015 

 LMS - målgruppebeskrivelse 

 Ansøgning - LMSf 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

Foreningens formål er at give den bedst mulige sociale støtte, rådgivning, rehabilitering 

og information baseret på nyeste praksis og viden til personer, som er ramt af spisefor-

styrrelser eller selvskade og deres pårørende, samt at sikre fællesskaber for og på tværs 

af målgrupperne. 

LMS ønsker at bryde med tabuer og skabe forståelse for, hvad spiseforstyrrelser handler 

om. 

Spiseforstyrrelser og selvskade dækker over psykiske lidelser og skyldes ofte lavt selv-

værd og traumatiske livsbegivenheder. 

  

Et eventuel tilskud skal bruges til rådgivningsaktiviteter.  

Med denne ansøgning vil LMS således styrke indsatsen over for målgruppen i Struer 

Kommune. 

Målgruppen i Struer Kommune kan forventes at være følgende: 

 ca 300 borgere i kommunen har en spiseforstyrrelse 

 ca 250 piger i alderen 14-21 år har risikoadfærd for at udvikle en spiseforstyrrel-

se 

 ca 300 unge i alderen 16-19 har skadet sig selv mindst én gang, og ca 100 heraf 

har skadet sig selv flere end 20 gange. 

 ca 75 børn/unge i alderen 14-15 år har skadet sig selv mindst én gang 

  

Således er aktiviterne til gavn for et betydeligt antal borgere i Struer Kommune. 

  

Foreningen LMS modtog ikke tilskud fra Struer Kommune sidste år. 

  

Ansøgning, regnskab og vedtægter vedlægges til orientering. 

  

   

Beslutning 

Der gives afslag på ansøgningen, idet ansøgningen ikke lever op til kommunens ret-

ningslinjer omkring enten at foreningen er hjemmehørende i Struer Kommune eller at 

aktiviteten fysisk foregår i Struer Kommune. 

  

27.15.12-A00-1-16 

7.        Børns Vilkår 

Bilag 

 Ansøgning - Børns Vilkår  

 Børns Vilkår; Årsregnskab 

 Børns Vilkår; Årsrapport 2015 

Bilag/Punkt_6_Bilag_3_LMS_vedtaegter_2013.pdf
Bilag/Punkt_6_Bilag_4_LMS_aarsregnskab_2015.pdf
Bilag/Punkt_6_Bilag_5_LMS__maalgruppebeskrivelse.pdf
Bilag/Punkt_6_Bilag_6_Ansoegning__LMSf.pdf
Bilag/Punkt_7_Bilag_1_Ansoegning__Boerns_Vilkaar.pdf
Bilag/Punkt_7_Bilag_2_Boerns_Vilkaar_Aarsregnskab.pdf
Bilag/Punkt_7_Bilag_3_Boerns_Vilkaar_Aarsrapport_2015.pdf
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 Børns Vilkår; Erklæring 

 Børns Vilkår; Uddybende projektbeskrivelse 
 Børns Vilkår; Budget - BørneTelefonen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 16.250 kr. 

  

Foreningens formål: 

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

at styrke og forbedre børns udviklingsmuligheder, opvækst og vilkår i Danmark. 

I Børns Vilkår har vi ud over BørneTelefonen en række tilbud, så vi sammen kan stoppe 

svigt af børn i Danmark.  

 Vi har Forældre- og FagTelefonen, der rådgiver forældre m.fl. 

 Vi har BørneMobilen, der besøger 11 udvalgte kommuner og mere end 130 sko-

ler. 

  

Et eventuel tilskud skal avendes til Børns Vilkårs rådgivning for socialt udsatte børn i 

Struer Kommune.  

Der søges kun om tilskud til de udgifter, der direkte vedrører det frivillige sociale arbej-

des fortsatte fremdrift, udvikling og kvalificering. 

  

Børns Vilkår modtog ikke tilskud fra Struer Kommune sidste år. 

  

Se yderligere information i vedhæftede materiale. 

  

   

Beslutning 

Der gives afslag på ansøgningen, idet ansøgningen ikke lever op til kommunens ret-

ningslinjer omkring enten at foreningen er hjemmehørende i Struer Kommune eller at 

aktiviteten fysisk foregår i Struer Kommune. 

  

  

27.15.12-A00-1-16 

8.        Bakkelys Vennekreds 

Bilag 

 Ansøgning - Bakkelys Vennekreds 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

Foreningens formål er ved forskellige aktiviteter at give beboerne på Center Midtbyen 

nogle gode oplevelser i hverdagen. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til at give oplevelser, der giver glæde i hverdagen, 

transport af kørestolsbrugere ved aktiviteter ud af huset. 

Bilag/Punkt_7_Bilag_4_Boerns_Vilkaar_Erklaering.pdf
Bilag/Punkt_7_Bilag_5_Boerns_Vilkaar_Uddybende_projektbeskrivelse.pdf
Bilag/Punkt_7_Bilag_6_Boerns_Vilkaar_Budget__BoerneTelefonen.pdf
Bilag/Punkt_8_Bilag_1_Ansoegning__Bakkelys_Vennekreds.pdf
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Foreningen har 40 betalende medlemmer - 24 beboere (brugere) 

  

Deltagerbetaling kan forekomme i form af tilskud til buskørsel og middag. 

  

Foreningen modtog sidste år et tilskud på 15.000 kr.  

  

Ansøgning og regnskab for 2016 m.m. vedlægges til orientering. 

  

   

Beslutning 

Der gives et tilskud på 10.000 kr., idet Frivillighedsudvalget har konstateret, at forenin-

gen har en pæn egenkapital. 

  

27.15.12-A00-1-16 

9.        Bedre Psykiatri -  Lokalforeningen for pårørende 

Bilag 

 Ansøgning - Bedre psykiatri..... NY 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 

  

Foreningens formål er at give tilbud til pårørende til psykisk syge. 

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

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til afholdes af arrangementer, der er målrettet de på-

rørende.  

Arrangementerne vil blive med fokus på vidensdeling, og på hvordan man håndterer li-

vet med en psykisk sårbar. 

Der søges tilskud til driften af cafeen, der har åben alle onsdage i lige uger. Cafe afte-

nerne er et tilbud, hvor man som pårørende kan møde ligestillede og fællesskab i at få 

styrke og ressourcer til at håndtere dagligdagen som pårørende. 

Der er i øjeblikket 3 frivillige, der afholder disse cafe-aftener. 

Ligeledes søges der tilskud til foredrag/tema-aftener, hvor pårørende kan hente viden og 

overskud til at være pårørende. 

  

Foreningen modtog sidste år et tilskud på 6.000 kr.  

  

Ansøgning og budget vedlægges. 

  

    

Beslutning 

Godkendt. 

  

Bilag/Punkt_9_Bilag_1_Ansoegning__Bedre_psykiatri_NY.pdf


 

 

Frivillighedsudvalg, 23. februar 2017 Side 7 

 

27.15.12-A00-1-16 

10.        Bølgelejren 

Bilag 

 Budget for Bølgelejren 2017.pdf 

 Ansøgning - Bølgelejrn 
 Årsregnskab Morselejren 2016.pdf 

Sagsfremstilling 

Bølgelejren (én af Ungdommens Røde Kors' 22 ferielejre)  

På Bølgelejren deltager ca 65 børn i alderen 7-13 år med sociale, psykiske og fysiske 

problemer samt børn af asylansøgere, flygtninge eller indvandrere. 

  

Foreningen søger om tilskud på 6.000 kr. 

  

Foreningens formål er bl.a. at give børn der deltager på ferielejr en mulighed for at 

kommme ud af deres vante miljø og opleve fællesskab med andre børn samt at få op-

mærksomhed og støtte fra de frivillige voksne, og dels at give deres forældre en ofte 

hårdt tiltrængt aflasning. 

Ferieopholdet er tænkt som et pusterum for børnene, der har en vanskelig hverdag, og 

som har brug for positive impulser, der kan styrke deres følelse af selvværd og give dem 

gå-på-mod i en ofte omtumlet hverdag. 

Målet er at alle børn får en god sommerferieoplevelse og på hele ferien føler sig værdsat, 

føler sig ligeværdig og føler sig som en del af en gruppe. 

  

Et eventuel tilskud skal bruges til en heldagsudflugt til Fårup Sommerland samt en tur i 

svømmehallen. 

  

Sidste år deltog 6 børn fra Struer Kommune. 

  

Der er deltagerbetaling, der primært dækker udgifter til leje af efterskole, transport 

m.m. 

  

Bølgelejren modtog ikke tilskud fra Struer Kommune sidste år. 

  

Ansøgning, budget og regnskab vedlægges til orientering. 

  

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

11.        GAME 

Bilag 

Bilag/Punkt_10_Bilag_1_Budget_for_Boelgelejren_2017pdf.pdf
Bilag/Punkt_10_Bilag_2_Ansoegning__Boelgelejrn.pdf
Bilag/Punkt_10_Bilag_3_Aarsregnskab_Morselejren_2016pdf.pdf
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 Ansøgning - GAME 

Sagsfremstilling 

GAME er en non-profit organisation, som arbejder med gadeidræt og gadekultur. GAME 

uddanner unge til at drive træninger i street basket, street soccer, dans og parkour i 

boligområder over hele Danmark. 

  

GAME er et nyt initativ i Struer, som er taget på anledning af Daniel Skriver, som frivillig 

i GAME, og som bor i Struer Kommune. Daniel vil gerne starte frivilligdrevne basketball 

træninger op, og derfor søger GAME om midler til at rekruttere og uddanne flere lokale 

unge til at gå ind i en frivillig indsats i boligområdet Ådalen. 

  

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

Foreningens formål er at alle børn og unge skal have adgang til idræt og kultur.  

GAME skaber sociale forandringer ved at uddanne unge frivillige til instruktører og rolle-

modeller inden for gadeidræt. 

Målet er at få etableret en lokal frivilliggruppe og en lokal samarbejdspartner med tæt 

kontakt og kendskab til målgruppen af udsatte børn og unge. 

Aktivitetens formål er at udbrede frivilligdrevet gadeidræt for at gøre en forskel for børn 

og unge fra udsatte boligområder i Struer.  

  

Et eventuel tilskud skal avendes til aktivitet af frivilligdrevne gadeidrætstræninger i bo-

ligområdet Ådalen i Struer. 

Målgruppen er børn og unge i alderen 8-15 år og frivilliguddannelse af lokale unge i al-

dersgruppen 16-25 år. 

  

Overordnet er projektets leverancer til Struer Kommune: 

 uddannelse af 2-4 frivillige rollemodeller og gadeidrætsinstruktører 

 frivilligdrevne gadeidrætstræninger fra foråret til efteråret 2017 

 rekvisitter til afvikling af gadeidræt (musikanlæg, bolde etc.) 

 deltagelse ved GAME Finals i Købehavn for lokale børn og unge 

 produktion af PR materialer (Flyers, sms-tjeneste m.m.) 

 løbende support fra GAME's sekretariat 

  

Det forventes at der igennem projektet vil blive gennemført 1-2 frivilligdrevne gade-

idrætstræninger om ugen i løbet af sommerhalvåret. 

  

Deltagerbetalingen udgør i alt 1.000 kr. 

  

Foreningen har ikke tidligere modtaget tilskud fra Struer Kommune. 

  

Ansøgning m.m. vedlægges til orientering. 

  

   

  

  

Beslutning 

Der gives et tilskud på 10.000 kr. til foreningens opstart og aktiviteter. 

  

Bilag/Punkt_11_Bilag_1_Ansoegning__GAME.pdf
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27.15.12-A00-1-16 

12.        Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF) 

Bilag 

 Ansøgning - ULF 

 ULF - Årsregnskab 2015 

 ULF - budget ikke kreds 

 ULF - beskrivelse u tilsk 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 25.700 kr. 

  

Foreningens formål er at hjælpe andre udviklingshæmmede til at få lige muligheder og 

selvbestemmelse over egen livssituation. 

I Struer Kommune har ULF nogle frivillige aktive udviklingshæmmede, der gerne vil yde 

frivilligt socialt arbejde og arrangere sociale og samfundsfaglige aktiviteter for medlem-

mer og udviklingshæmmede borgere. 

  

Foreningen har 35 medlemmer i Struer Kommune. 

  

Et eventuel tilskud skal bl.a. avendes til: 

 Introduktionsforedrag 

 Venskaber på tværs 

 Online dating 

  

Foreningen modtog ikke tilskud fra Struer Kommune i 2016. 

  

Du kan se yderligere beskrivelse af ovennævnte punkter i vedhæftede bilag. 

  

   

  

Beslutning 

Der gives afslag på ansøgningen, idet ansøgningen ikke lever op til kommunens ret-

ningslinjer omkring enten at foreningen er hjemmehørende i Struer Kommune eller at 

aktiviteten fysisk foregår i Struer Kommune. 

  

  

27.15.12-A00-1-16 

13.        Struer Tværfaglige pensionist/efterlønsklub 

Bilag 

 Ansøgning - Struer Tværfaglige.... 

 Struer tværfaglige...budget 

Bilag/Punkt_12_Bilag_1_Ansoegning__ULF.pdf
Bilag/Punkt_12_Bilag_2_ULF__Aarsregnskab_2015.pdf
Bilag/Punkt_12_Bilag_3_ULF__budget_ikke_kreds.pdf
Bilag/Punkt_12_Bilag_4_ULF__beskrivelse_u_tilsk.pdf
Bilag/Punkt_13_Bilag_1_Ansoegning__Struer_Tvaerfaglige.pdf
Bilag/Punkt_13_Bilag_2_Struer_tvaerfagligebudget.pdf
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Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 5.000 kr. 

  

Foreningens formål er at arrangere sociale aktiviteter for pensionister og efterlønsmod-

tagere. 

  

Foreningen har ca. 48 medlemmer.  

Aktiviteterne finansieres delvis via egenbetaling. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes som hjælp til afholdelse af arrangementer i 2017. 

Medlemmerne mødes mandag og onsdag eftermiddag, hvor der spilles bob og kort. 

  

Foreningen modtog sidste år et tilskud på 5.000 kr. 

  

Yderligere oplysninger kan ses i vedhæftede ansøgning, forårsprogram 2017 og regn-

skab 2016. 

  

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

14.        DUI Leg & Virke - Struer afdelilng 

Bilag 

 Ansøgning - DUI Leg og Virke 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 2.500 kr. 

  

Foreningens formål er aktiviteter for børn, unge og familien i december måned. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til den årlige aktivitet med fremstilling af juledekorati-

oner til byens plejehjem/ældrecentret. 

  

Foreningen modtog sidste år et tilskud på 2.500 kr. 

  

Ansøgning vedlægges til orientering. 

  

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

Bilag/Punkt_14_Bilag_1_Ansoegning__DUI_Leg_og_Virke.pdf
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27.15.12-A00-1-16 

15.        Mentorbarn 

Bilag 

 Ansøgning - Mentorbarn 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 200.000 kr. 

  

Foreningens formål er at matche anbragte børn og unge med frivillige mentorfamilier. 

  

I Struer Kommune er der 7 anbragte børn/unge og 7 mentorfamilier. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til at knytte børn og unge til en frivillig mentorfamilie. 

Børn og unge som ikke selv har en familie, har via mentorfamilien mulighed for at være 

en del af denne familie. 

Mentorbarn bygger netop bro mellem børn og unge på institution og mentorfamilier, så 

børnene får en ubrudt og gensidig relation, hvor de ved, at deres mentorfamilie også vil 

dem, uden at der er økonomi i relationen. 

Mentorfamilien gør dette frivilligt, og kan hjælpe mentorbarnet med deres personlige 

udvikling samt lære denne at skabe relationer og netværk. 

  

Foreningen har ikke tidligere modtaget tilskud for Struer kommune. 

 

Ansøgning og årsregnskab for 2015 m.m. vedlagte til orientering 

  

   

Beslutning 

Der gives afslag på ansøgningen, idet ansøgningen ikke lever op til kommunens ret-

ningslinjer omkring enten at foreningen er hjemmehørende i Struer Kommune eller at 

aktiviteten fysisk foregår i Struer Kommune. 

  

  

27.15.12-A00-1-16 

16.        Landsforeningen Autisme Kreds MidtVest 

Bilag 

 Ansøgning - Autisme Kreds MidtVest 

 Autisme - Kurser mm kreds MidtVest 2015 
 Regnskab 2015 - Autisme MidtVest 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 6.000 kr. 

Bilag/Punkt_15_Bilag_1_Ansoegning__Mentorbarn.pdf
Bilag/Punkt_16_Bilag_1_Ansoegning__Autisme_Kreds_MidtVest.pdf
Bilag/Punkt_16_Bilag_2_Autisme__Kurser_mm_kreds_MidtVest_2015.pdf
Bilag/Punkt_16_Bilag_3_Regnskab_2015__Autisme_MidtVest.pdf
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Foreningens formål er at skabe de mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum 

Forstyrelse (ASF) og lignende, herunder infantil autisme, Aspergers Syndrom.  

Landsforeningens aktiviteter og politik tager ikke udgangspunkt i enkelte behandlings-

former. 

  

Foreningen har ca. 186 medlemmer i Struer Kommune. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til:  

 et grundkursus om Autisme - vi får mange nye medlemmer, der søger viden og 

oplysning om autisme 

 etablering af et netværk for piger og kvinder med ASF 

  

Foreningen har ikke tidligere modtaget tilskud fra Struer Kommune. 

  

Ansøgning, årsregnskab 2015 m.m. vedlægges. 

  

     

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

17.        Grønnedalskoret 

Bilag 

 Ansøgning - Grønnedalskoret 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 

  

Foreningens formål er at skabe et socialt netværk for ensomme personer, såbare ældre, 

sindslidende og personer af anden etnisk baggrund, samt at styrke indsatsen overfor 

grupper med særlige sociale behov. 

Formålet er at arbejde for at bygge bro mellem mennesker gennem sang og musik og 

derigennem styrke tolerancen over for forskellighed.  

Grundtanken er, at det fællesskab, der opstår, når man synger sammen, skaber grobund 

for venskaber og forståelse på tværs af alder, køn, sproglige, kulturelle, politiske, religi-

øse og etniske tilhørsforhold og andre forskelligheder.  

  

Grønnedalskoret består af 30 kvinder, som øver hver mandag aften i Beboerhuset i Ada-

len/Engen. 27 medlemmer er bosat i Struer Kommune, 3 i Holstebro kommune. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til opstart af foreningen "Grønnedalskoret" samt socia-

le aktiviteter i forbindelse med koret. 

  

Der er et medlemskontingent på 550 kr. om året samt egenbetaling til aktiviteterne. 

  

Bilag/Punkt_17_Bilag_1_Ansoegning__Groennedalskoret.pdf
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Foreningen har ikke tidligere modtaget tilskud fra Struer Kommune.  

  

Ansøgningen vedlægges til orientering. 

  

   

Beslutning 

Godkendt. 
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