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27.15.12-A00-1-16 

18.        Godkendelse af referat fra mødet den 23. februar 2017 

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

19.        Budget / Regnskab 

Bilag 

 Forbrug efter mødet den 2017.02.23 

Sagsfremstilling 

Oversigt over forbrug efter mødet den 23. februar 2017 vedlagt som bilag. 

  

   

Beslutning 

Til efterretning. 

  

27.15.12-A00-1-16 

20.        Tilbagemeldning om afholdt arrangement 

Bilag 

 Regnskab Jason Watt 2017.xlsx 

Sagsfremstilling 

Scleroseforeningen - Nordvestjylland har sendt nedenstående tilbagemelding i forhold til 

bevilget tilskud af § 18-midler i 2016: 

  

"Vedr. par. 18. Redegørelse fra scleroseforeningen  

I 2016 fik Scleroseforeningen Nordvestjylland bevilliget 6.000 kr. til et arrangement med 
Jason Watt. Arrangementet afviklede vi i Gråkjær Arena onsdag d. 18.1.17.  

JASON WATT - JEG GØR DET, FORDI JEG VIL.  Sådan lød det gentagne gange, da Jason 

Watt tryllebandt 200 denne onsdag aften. Scleroseforeningens Lokalafdeling for Nord-

vestjylland havde inviteret medlemmer, pårørende og alle andre, der havde interesse i 

at høre Jason fortælle om sit liv før motorcykelulykken, ulykken, tabet af færdigheder og 

Bilag/Punkt_19_Bilag_1_Forbrug_efter_moedet_den_20170223.pdf
Bilag/Punkt_20_Bilag_1_Regnskab_Jason_Watt_2017xlsx.pdf
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lysten til livet. Det var et meget livsbekræftende og humørfyldt foredrag serveret af Ja-

son Watt. De 200 tilhørere kom fra Holstebro, Lemvig og Struer. De fleste havde selv et 
handicap inde på livet eller de var pårørende, ven, eller nabo.  

Aftenen bekræfter os i, at typen af arrangement er en god ide for vores lokalafdeling. 

Næste år håber vi på en gentagelse med en anden foredragsholder.  

I forbindelse med afviklingen fik vi et utilsigtet overskud, det er vi naturligvis glade for. 

Overskuddet fik vi, fordi vi havde held til at holde udgifterne nede. Lavere udgifter til 

annoncer,  lokaleleje, udstyr, diverse og ingen overnatning til Jason Watt hjalp gevaldigt 
på regnskabet. Desuden havde vi væsentlig flere betalende tilskuere end forventet.  

Vi håber det  er i orden at bruge overskuddet til fremtidige lokale arrangementer. Det 

kan være medvirkende til vi fortsat kan gøre en lille forskel.  

Regnskab er vedhæftet.  

Venlig hilsen  

Ulrik Jensen  

Scleroseforeningen Nordvestjylland  

51 22 44 35" 

  

Foreningen har i mail af 17. maj fået oplyst, at Frivillighedsudvalget den 22. juni 2017 vil 

blive orienteret om ovenstående, og at forenigen vil blive kontaktet såfremt Frivillig-

hedsudvalget vil anmode om tilbagebetaling af ikke forbrugt tilskud. 

Beslutning 

Foreningen kan beholde overskuddet. Frivillighedsudvalget vil gerne orienteres om hvil-

ket arrangement foreningen så ønsker at bruge midlerne til. 

  

27.15.12-A00-1-16 

21.        Flygtninge Frivillig Gruppe Thyholm 

Bilag 

 Ansøgning - Flygtninge frivill.... 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 6.000 kr. 

  

Foreningens formål er  

 at koordinere frivillige som kontaktfamilie til flygtninge i/på Thyholm  

 at skabe netværk mellem såvel flygtningene som kontaktfamilierne, gennem for-

skellige arrangementer, konkrete ikke-økonomisk hjælp til flygtninge (eks. søge 

og fordele tøj og lejetøj m.m.) 

Bilag/Punkt_21_Bilag_1_Ansoegning__Flygtninge_frivill.pdf
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 at arrangere sammenkomster, der skaber integration og forståelse at den danske 

kultur samt såvel praktisk hjælp som hjælp til de offentlige myndigheder 

  

Foreningen har i alt ca 35 brugere og frivillige. 

  

Der er ingen deltagerbetaling til aktiviteterne. 

  

I 2016 modtog foreningen 7.500 kr. i tilskud. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til følgende aktiviteter: 

I vintermånederne og det tidlige forår vil vi arrangere fællesspisning, hvor flygtninge 

laver maden. Yderligere netværksdannende sammenkomster mellem kontaktfamilierne 

og flygtningene, samt andre endnu ikke planlagte arrangementer. 

Formålet er at give flygtningene en forståelse af den danske kultur, værdier og integrati-

onsfremme. 

  

Ansøgning vedlægges 

  

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

22.        Venligboerne - Struer og omegn 

Bilag 

 Venligboerne - Budget 2017 

 Venligboerne - Regnskab 2016 

 Ansøgning - Venligboerne 
 Tillæg til ansøgning.docx 

Sagsfremstilling 

Foreningen Venligboerne - Struer og omegn søger om tilskud på 9.300 kr. 

  

Foreningens formål er at bygge bro mellem mennesker, børn såvel som voksne, og der-

ved fremme flygtninge og indvandres integration. 

Foreningen arrangerer ugentlig samtale / kulturcafé for både nye og nuværende borgere 

samt afholder arrangementer, som øger kendskabet til kultur, natur og sprog. 

  

Foreningen er nystiftet. I marts var der 47 medlemmer, derudover er der andre ca 30 

brugere som kommer i cafeen og deltager i øvrige aktiviteter. 

Frivillige: 10 danskere, 5 flygtninge. 

  

Den ugentlige café byder på gratis kaffe og kage. 

Ved udflugter er der en egenbetaling. 

  

I 2016 modtog foreningen et tilskud på 4.000 kr. 

Bilag/Punkt_22_Bilag_1_Venligboerne__Budget_2017.pdf
Bilag/Punkt_22_Bilag_2_Venligboerne__Regnskab_2016.pdf
Bilag/Punkt_22_Bilag_3_Ansoegning__Venligboerne.pdf
Bilag/Punkt_22_Bilag_4_Tillaeg_til_ansoegningdocx.pdf
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Et eventuelt tilskud skal anvendes til udvikling af det danske sprog gennem samtale og 

aktiviteter, udvikling af venskaber.  

Leje af gymnastiksalen til fysiske aktiviteter for kvinderne m.m. 

  

Se yderligere information i vedhæftede ansøgninger, budget 2017 og regnskab 2016. 

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

23.        Kulturel Forening for Syriske Kurdere i Struer 

Bilag 

 Invitation kurdisk kultur forening 

 Ansøgning - Kurdisk Kultur Forening 

 Regnskab - Kurdisk Kultur Forening 

 Ansøgning - Kurdisk Kultur Forening 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 20.000 kr. 

  

Foreningens formål er at arbejde for at fremme herboende kurders integration i det dan-

ske samfund gennem kulturelle kunstneriske og idrætslige aktiviteter for børn og voks-

ne. 

  

Foreningen består af 117 medlemmer/brugere der er bosiddende i Struer Kommune og 

43 medlemmer fra Lemvig. 

  

Der betales kontingent for at være medlem af foreningen. 

  

Foreningen modtog i 2016 et opstartstilskud på 2.000 og et aktivitetstilskud på 6.600 kr. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til fejring af det traditionelle kurdiske nytår. 

  

Se yderligere information om det kurdiske nytår i vedlagte ansøgning samt regnskab for 

2016. 

  

   

Beslutning 

Frivillighedsudvalget ønsker fremsendt et underskrevet regnskab for såvel 2016 og for 

det afholdte arrangement der søges støtte til inden udvalget tager stilling til foreningens 

ansøgning. 

  

Bilag/Punkt_23_Bilag_1_Invitation_kurdisk_kultur_forening.pdf
Bilag/Punkt_23_Bilag_2_Ansoegning__Kurdisk_Kultur_Forening.pdf
Bilag/Punkt_23_Bilag_3_Regnskab__Kurdisk_Kultur_Forening.pdf
Bilag/Punkt_23_Bilag_4_Ansoegning__Kurdisk_Kultur_Forening.pdf
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Ansøgningen vil derefter blive behandlet på Frivillighedsudvalgets møde i september 

2017.  

  

27.15.12-A00-1-16 

24.        Thyholm Genbrug 

Bilag 

 Årsrapport 2016 - Thyholm Genbrug 

 Budget 2017 - Thyholm Genbrug 
 Ansøgning - Thyholm Genbrug 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 8.500 kr. 

  

Foreningens formål er dels, på et kristent værdigrundlag,  

 at støtte missionsselskabet Danmissions arbejde i Danmark og blandt fattige i 

den såkaldte 3. verden 

 at formidle viden om arbejdet og skabe engagement for arbejdet blandt medar-

bejderne 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 består at 70 frivillige medarbejdere. 

  

I 2016 modtog foreningen et tilskud på 5.000 kr. 

  

Egenbetaling består af den daglige gratis arbejdskraft i driften af butikken. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til en udflugt for de frivillige, som tak for indsatsen i 

butikken.  

Udflugten skal bl.a. består at besøg i andre genbrugsforretninger for at give nye impul-

ser til arbejdet i egen butik. 

  

Ansøgning, årsrapport 2016 samt budget 2017 vedlægges. 

   

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 5.000 kr. til indgang til Snadskulpturfestival samt et 

lille ekstra tilskud til arrangementet. 

  

27.15.12-A00-1-16 

25.        Struer Sejlklub 

Bilag 

Bilag/Punkt_24_Bilag_1_Aarsrapport_2016__Thyholm_Genbrug.pdf
Bilag/Punkt_24_Bilag_2_Budget_2017__Thyholm_Genbrug.pdf
Bilag/Punkt_24_Bilag_3_Ansoegning__Thyholm_Genbrug.pdf
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 Ansøgning - Struer Sejlklub 

 Struer Sejlklub - Budget 2017 

 Struer Sejlklub - Balance 2016 

 Struer Sejlklub - Regnskab 2016 
 specificering af ansøgning - Struer Sejlklub 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 17.500 kr. 

  

Foreningens formål er at fremme sejladsen i Struer / på Fjorden. 

  

Foreningen har i alt 403 brugere og frivillige. 

Der betales en kontingent på 500 kr. pr. person. 

  

Foreningen søger tilskud til nedenstående, da vi ser det som vigtigt, at vi kan tilbyde de 

handicappede nogle gode muligheder for at komme på vandet. 

Samtidigt vil vi også gerne sikre at den enlige mor med 2 børn eller andre der ikke har 

så mange midler, også har mulighed for at sende deres børn ned og sejle. 

Der er egenbetaling til disse aktiviteter, men hvis de faktiske udgifter skal afholdes, vil 

det afholde nogle fra at deltage. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til: 

 seler til at hejse handicappede op og ned i deres både 

 sejl til de handicappede både 

 tørdragter til ungdoms sejlere 

 sejl til optimist joller 

  

Se yderligere information i vedlagte ansøgning, mail, regnskab for 2016 og budget for 

2017. 

Beslutning 

Frivillighedsudvalget ønsker at støtte forenings aktiviteter til de spcificerede punkter 1 og 

2. 

  

Inden endelig stillingtagen ønsker udvalget fremsendt et budget på disse to punkter. 

  

Det supplerende materiale vil efterfølgende blive vurderet. 

  

27.15.12-A00-1-16 

26.        Foreningen Baunekrogen 

Bilag 

 Ansøgning - Baunekrogen 

Sagsfremstilling 

Foreningen Baunekrogen søger om tilskud på 8.000 kr. 

  

Bilag/Punkt_25_Bilag_1_Ansoegning__Struer_Sejlklub.pdf
Bilag/Punkt_25_Bilag_2_Struer_Sejlklub__Budget_2017.pdf
Bilag/Punkt_25_Bilag_3_Struer_Sejlklub__Balance_2016.pdf
Bilag/Punkt_25_Bilag_4_Struer_Sejlklub__Regnskab_2016.pdf
Bilag/Punkt_25_Bilag_5_specificering_af_ansoegning__Struer_Sejlklub.pdf
Bilag/Punkt_26_Bilag_1_Ansoegning__Baunekrogen.pdf
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Foreningens formål er at forsøde livet og gøre livet mere indholdsrigt for svage medbor-

gere, som er bosiddende i Baunekrogen.  

  

Baunekrogen består af 48 lejligheder. 

Til arrangementer deltager mellem 15 og 30 personer. 

  

Egenbetalingen er 20 kr. pr. gang til kaffe, herudover er der en egenbetaling ved spis-

ning og transport ved udflugter. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til aktiviteter i henhold til vedlagte bilag (i lighed med 

aktiviteterne i 2016). 

Programmet for 2017 er kun fastlagt for 1. kvartal (ansøgning indsendt 14.02.2017) 

  

Se yderligere information i vedlagte programmer for 2016, regnskab 2016 m.m. 

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

27.        Menighedsplejen ved kirker i Struer Kommune 

Bilag 

 Menighedsplejen - budget 2017 

 Menighedsplejen - regnskab 2016 

 Ansøgning - Menighedsplejen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 

  

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

tjeneste og besøgstjeneste over for sognens beboere, enkeltpersoner såvel som grupper. 

  

Foreningen har ca 40 frivillige + bestyrelse. 

Antallet af brugere kan variere efter behov. Alle med bopæl i Struer Kommune har mu-

lighed for at benytte tilbuddet. 

  

Der uddeles informationsmateriale relevante steder for at gøre opmærksom på tilbudde-

ne. 

Forandringen for målgruppen skal medføre en lettelse og være med til at sprede glæde 

hos dem. 

  

I 2016 modtog foreningen 10.000 kr. til dækning af kurser og aktiviteter. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til  

 aflastningstjeneste hos f.eks. demente, så pårørende kan aflastes i nogle timer 

 vågetjeneste hos døende 

 ledsagelse til f.eks sygehus eller læge for personer, som ikke selv kan klare det 

Bilag/Punkt_27_Bilag_1_Menighedsplejen__budget_2017.pdf
Bilag/Punkt_27_Bilag_2_Menighedsplejen__regnskab_2016.pdf
Bilag/Punkt_27_Bilag_3_Ansoegning__Menighedsplejen.pdf
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 besøgstjeneste hos ældre og ensomme 

 sorggrupper for efterladte voksne 

  

Ansøgning samt budget og regnskab vedlægges. 

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

28.        Nyreforeningen Vestjylland 

Bilag 

 Ansøgning - Nyreforeningen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 9.000 kr. 

  

Foreningens formål er at varetage nyresyge, organdonors og pårørendes interesser. 

  

Foreningen har 38 medlemmer. 

I videst mulig omfang er det gratis for medlemmer at deltage.  

Max egenbetaling er 100 kr. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til aktiviteter for vore medlemmer, der bl.a. omfatter 

udflugter til byggeriet i Gødstrup, tur med Naturbussen til Klosterheden m.m. 

For de frivillige handler det bl.a. om kursus i Nyreforeningens regi, så som Temadag for 

Kredsbestyrelsesmedlemmer og 'Når mor eller far er nyresyg'. 

  

Ansøgning er vedlagt. 

   

Beslutning 

Godkendt. 

 

 

27.15.12-A00-1-16 

29.        Osteoporose Foreningen afd. Midtjylland 

Bilag 

 Ansøgning - Osteoporose 

Bilag/Punkt_28_Bilag_1_Ansoegning__Nyreforeningen.pdf
Bilag/Punkt_29_Bilag_1_Ansoegning__Osteoporose.pdf
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Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 4.500 kr. 

  

Foreningens formål er at arbejde for forebyggelse af osteoporose, knogleskørhed, såle-

des at flest mulig bevarer førelighed og trivsel hele livet, og derved undgår rygsammen-

fald med store smerter og omkostninger til følge. 

  

Der er i Danmark ca. 550.000 personer, som har knogleskørhed, kun ca, 135.000 er 

diagnosticeret og i forebyggende behandling. 

  

Foreningen har ca. 60 medlemmer i Struer Kommune. 

Foreningen dækker også Viborg, Skive og Lemvig, hvor der også søges tilskud. 

  

Foreningen modtog 4.650 kr i tilskud i 2016. 

  

Der opkræves bl.a. deltagerbetaling ved foredrag. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til afholdes af foredrag/aktiviteter omkring oplysning 

om knogleskørhed "det kan nytte at gøre noget selv - dels motion, tilskud af kalk og D-

vitamin og medicin" m.m. 

  

Ansøgning med planer for 2017, budget og regnskab vedlægges. 

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

30.        Snakdansk - Struer 

Bilag 

 Snakdansk - regnskab og budget 
 Ansøgning - Snakdansk-Struer 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 13.000 kr. 

  

Foreningen Snakdansk-Struer har som mål at hjælpe indvandrere til at blive dansk, så 

de kan blive integreret i det danske samfund og gøre fyldest på arbejdsmarkedet. 

  

Snakdansk-Struer er en frivillig forening med 49 medlemmer pr. 1/3.17 og en bestyrelse 

på 5 personer. 

De 49 medlemmer er fordelt på 36 snakdanskere og 13 brugere (indvandrere). 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til  

 at erhverve og producere dialogmateriale, der bruges som afsæt for de individu-

elle samtaler 

Bilag/Punkt_30_Bilag_1_Snakdansk__regnskab_og_budget.pdf
Bilag/Punkt_30_Bilag_2_Ansoegning__SnakdanskStruer.pdf
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 særlige arrangementer - så som besøg i lokale og regionale kulturinstitutioner og 

virksomheder for brugere. 

Foredrag og informationsmøder med repr. fra Jobcentret, kommunens integrati-

onsafdeling, én af kommunens praktiserende læger, en lokal fabrikant samt repr. 

fra Sprogcentret. 

  

Se yderligere information i vedlagte ansøgning, regnskab og budget. 

   

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 5.000 kr. til dialogmaterialer jfr. foreningens fremsend-

te budget for 2017. 

  

27.15.12-A00-1-16 

31.        Struer Parkinsonklub 

Bilag 

 Ansøgning - Struer Parkinsonklub 

Sagsfremstilling 

Klubben søger om tilskud på 6.000 kr. 

  

Struer Parkinsonklub er ikke en foreningen, men en klub / netværksgruppe omkring Par-

kinsonssygdommen - underafdeling af den landsdækkende Parkinsonsforenings afdeling 

Vestjylland. 

  

Klubbens formål er at formidle kontakt mellem sygdomsramte og deres pårørende - så 

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

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

nævnte sygdom - både til glæde og opmuntring for gruppen i almindelighed og den en-

kelte i særdeleshed. 

  

Klubben har ca 50 medlemmer der er bosiddende i Struer Kommune. 

25 sygdomsramte og 25 frivillige og pårørende 

  

Deltagerbetaling på 250 kr pr. deltagere. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til en dagsekskursion til området omkring Mønsted 

Kalkgruber, Grønhøj Kro og Morten Koch Museet. Honorar, adgangsbilletter og kørsel. 

Det er hensigten at styrke det sociale fællesskab. Det er som oftest ikke en mulighed for 

parkinsonramte at deltage i almindelige tilbud af dagsudflugter, da de er for længeva-

rende og for krævende mht. tidsplanen. 

Det er nødvendigt med en specialindrettet bus og medfølgende hjælpere. 

  

Ansøgning vedlægges - indeholder særskilt budget for aktiviteten. 

  

   

  

Bilag/Punkt_31_Bilag_1_Ansoegning__Struer_Parkinsonklub.pdf
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Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

32.        Dansk Handicap Forbund - MidtVest Afdeling 

Bilag 

 Budget - Dansk Handicap Forbund 
 Ansøgning Dansk Handicap Forbund - MidtVest 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 20.000 kr. 

  

Foreningens formål er at arbejde for, at mennesker med handicap får de samme mulig-

heder i samfundet som ikke-handicappede.  

Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle. 

  

Foreningen har 15 medlemmer, der er bosiddende i Struer Kommune. 

Ved aktiviteter er der en egenbetaling på max 200 kr. pr. deltager. 

  

I 2016 modtog foreningen 4.500 kr. i tilskud fra Struer Kommune. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til:  

 en tur til Holstebro Bowlingcenter (leje af liftbus)  

 hyggedag i Struer med foredrag, frokost og kaffe (under planlægning) 

 tur til Hjerl Hede (leje af liftbus, foredrag om heden) 

 tur til Momhøj 

 Indkøbstur og hygge tur til Tyskland (leje af liftbus) 

  

Ansøgning indeholdende oplysninger om tilskud fra andre kommuner samt budget over 

arrangementer vedlægges. 

   

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 8.000 kr. til aktiviteter. 

  

27.15.12-A00-1-16 

33.        Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF) 

Bilag 

 Ansøgning - ULF 

 ULF - Årsregnskab 2016 
 ULF 16 budget 

Bilag/Punkt_32_Bilag_1_Budget__Dansk_Handicap_Forbund.pdf
Bilag/Punkt_32_Bilag_2_Ansoegning_Dansk_Handicap_Forbund__MidtVest.pdf
Bilag/Punkt_33_Bilag_1_Ansoegning__ULF.pdf
Bilag/Punkt_33_Bilag_2_ULF__Aarsregnskab_2016.pdf
Bilag/Punkt_33_Bilag_3_ULF_16_budget.pdf
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Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilsklud på 25.700 kr. 

  

Foreningens formål er at hjælpe andre udviklingshæmmede til at opnå 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 i kommunen. Flere har ressourcer til at kunne være 

frivillige fx som besøgsven og dermed medvirke til at forebygge ensomhed. 

  

Der er ingen deltagerbetaling. 

  

I 2016 fik foreningen 8.000 kr. i tilskud til kursus om Mobning. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til foredrag og kurser til både medlemmer og andre 

mennesker med udviklingshæmning. 

Kurserne og foredragene vil omhandle 1. Introduktionsforedrag, 2. Venskaber på tværs, 

3. Online dating. 

  

Ansøgning med yderligere information om ovenstående er vedlagt sammen med årsrap-

port for 2016 og budget for 2017. 

   

Beslutning 

Frivillighedsudvalget ønsker oplyst, hvad fik foreningen ud af bevillingen på 8.000 kr. til 

kursus om mobning, som blev bevilget i 2016. 

  

Hvor mange deltagere fra Struer Kommune deltog i dette arrangement.  

  

Det vil derudover være ønskeligt, om foreningen kunne beskrive efterfølgende aktiviteter 

i Struer inden der tages stilling til indsendte ansøgning. 

  

27.15.12-A00-1-16 

34.        Røde Kors i Struer 

Bilag 

 Struer Røde Kors - regnskab 
 Ansøgning - Struer Røde Kors 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 14.000 kr. 

  

Foreningen Røde Kors er en humanitær hjælpeorganisation, hvis formål er at arbejde 

lokalt, nationalt og internationalt. 

  

Røde Kors har ca. 90 medlemmer i Struer Kommune og ca. 35 frivillige. 

Bilag/Punkt_34_Bilag_1_Struer_Roede_Kors__regnskab.pdf
Bilag/Punkt_34_Bilag_2_Ansoegning__Struer_Roede_Kors.pdf
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Der er ingen deltagerbetaling, hele indsatsen er frivillig. 

  

I 2016 modtog Røde Kors 6.000 i tilskud. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til: 

 ferielejre for børn og unge fra Struer Kommune. Røde kors i Struer sørger for at 

ca 9 børn og unge fra Struer Kommune hver sommer kommer på sommerlejr. 

 julehjælp til sårbare familier i Struer Kommune 

 udvikling og fastholdelse af de frivilliges kompetencer i Røde Kors Struer (sociale 

arrangementer) 

 rekruttering af flere frivillige 

  

Ansøgning og årsregnskab for 2016 vedlægges. 

  

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 6.000 kr. 

  

27.15.12-A00-1-16 

35.        Struer Pensionist Svømmeklub 

Bilag 

 Regnskab 2016 Struer Pensionist svømmeklub 

 Budget 2017 Struer Pensionist Svømmeklub 

 Ansøgning - Struer Pensionist Svømmeklub 

 Bilag - Struer Pensionist svømmeklub 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 8.000 kr. 

  

Foreningens formål er at skabe et aktivt og socialt liv for pensionister på tværs af kom-

munen via svømning / varmtvandsbassin. 

  

Foreningen har 52 medlemmer, som alle er bosiddende i Struer Kommune. 

  

Der er en egenbetaling/kontingent på 600 kr. årligt. 

  

I 2016 modtog foreningen 3.000 kr. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til at fastholde nuværende kontingent. 

  

Yderligere beskrivelse af aktiviteten kan ses i ansøgningen som er vedlagt sammen med 

årsregnskab og budget. 

  

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 3.000 kr.  

Bilag/Punkt_35_Bilag_1_Regnskab_2016_Struer_Pensionist_svoemmeklub.pdf
Bilag/Punkt_35_Bilag_2_Budget_2017_Struer_Pensionist_Svoemmeklub.pdf
Bilag/Punkt_35_Bilag_3_Ansoegning__Struer_Pensionist_Svoemmeklub.pdf
Bilag/Punkt_35_Bilag_4_Bilag__Struer_Pensionist_svoemmeklub.pdf


 

 

Frivillighedsudvalg, 22. juni 2017 Side 14 

 

Beløbet bevilges til sociale aktiviteter og ikke til fysioterapibehandlinger. 

  

27.15.12-A00-1-16 

36.        Svalernes Vennekreds 

Bilag 

 Ansøgning - Svalernes Vennekreds 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 18.750 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. 60 medlemmer og 10 frivillige tilknyttet Svalegangen. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til :  

 1 sæt virtual reality briller. Brillen har vist sig at kunne give beboere med demens 

sygdom en oplevelse ud over det sædvanlige. Gennem brillen kan beboere med 

demens sygdom mærke genkendelsens glæde ved oplevelser, som de tidligere 

har haft i livet. - Se yderligere beskrivelse i vedhæftede ansøgning. 

 20 stk virtual reality oplevelser - kan være natur, gåtur ved strand 

 Opsætning og instruktion på Svalegangen 

 Support alle hverdag  

 Lokal film 

  

Ansøgning med yderligere beskrivelse er vedlagt sammen med regnskab for 2016. 

   

Beslutning 

Frivillighedsudvalget ønsker en drøftelse med en demenskonsulent inden stillingtagen til 

den fremsendte ansøgning. 

  

En af demenskonsulenterne inviteres til frivillighedsudvalgets næste møde for at oriente-

re udvalget. 

  

27.15.12-A00-1-16 

37.        Støtteforeningen Hjælp til Hjælp 

Bilag 

 Støtteforening - Hjælp til hjælp Budget 2017.xlsx 

 Ansøgning - Støtteforening Hjælp itl Hjælp 
 Støttef. Hjælp til Hjælp regnskab 2016.pdf 

Bilag/Punkt_36_Bilag_1_Ansoegning__Svalernes_Vennekreds.pdf
Bilag/Punkt_37_Bilag_1_Stoetteforening__Hjaelp_til_hjaelp_Budget_2017xlsx.pdf
Bilag/Punkt_37_Bilag_2_Ansoegning__Stoetteforening_Hjaelp__itl_Hjaelp.pdf
Bilag/Punkt_37_Bilag_3_Stoettef_Hjaelp_til_Hjaelp_regnskab_2016pdf.pdf
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Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 42.700 kr. 

  

Foreningen er en støtteforening for "Behandl os ordentligt", hvis formål er at samle mid-

ler ind og arbejder med at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig, 

almennyttigt-, social-, humanitært- og oplysende karakter.  

Foreningen vil medvirke til udbredelse og forankring af tiltag, der kan støtte og hjælpe 

borgere på overførselsindkomst og deres børn/familie. 

  

Foreningen er landsdækkende. 

Ca. 200 medlemmer i Struer Kommune, heraf 5 frivillige i foreningen. 

Der er ingen deltagerbetaling. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til: 

 Bisidderhjælp - kørselsudgifter til frivillige og trykning af informationsmateriale 

 Rådgivning - kørselsudgifter til frivillige 

 Gældsrådgivning - kørselsudgifter til frivillige og trykning af informationsmateriale 

 Indsamling af brugt legetøj - gavepapir, bånd, tape og kørselsudgifter, taletids-

kort 

 Kursus for nye frivillige - kørselsudgifter og trykning af materiale samt forplejning 

 Foredrag om Cutting - trykning af foldere, forplejning og kørselsudgifter 

 Møde med borgeren på gadeplan - telt med tilbehør 

  

Yderligere information kan ses i ansøgningen som vedlægges sammen med årsregnskab 

for 2016. 

  

Beslutning 

Mange af de foreslåede aktiviteter findes allerede i Struer Kommune, hvorfor foreningen 

meddeles afslag på deres ansøgning. 

  

Frivillighedsudvalget støtter frivillige foreninger og organisationer som er lokalt forankret 

i Struer Kommune. 

  

Foreningen meddeles afslag på ansøgningen. 

  

27.15.12-A00-1-16 

38.        Hjernesagen Holstebro, Struer og Lemvig Kommune 

Bilag 

 Hjernesagen - Regnskab 2016 
 Ansøgning - Hjernesagen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 2.000 kr. 

  

Bilag/Punkt_38_Bilag_1_Hjernesagen__Regnskab_2016.PDF
Bilag/Punkt_38_Bilag_2_Ansoegning__Hjernesagen.pdf
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Foreningens formål er at skabe sociale relationer og netværk for folk med skader i hjer-

nen. 

  

Foreningen har ca. 50 medlemmer, der er bosiddende i Struer Kommune og 2 i bestyrel-

sen. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til udflugter og frokoster for medlemmerne. 

Der er en egenbetaling på 100 kr + drikkevarer. 

  

Ansøgning og regnskab for 2016 vedlægges. 

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

39.        Rosengårdens Vennekreds 

Bilag 

 Ansøgning - Rosengårdens Vennekreds 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 1.200 kr. 

  

Foreningen er en vennekreds - støtteforening, hvis formål er at lave aktiviteter for bebo-

ere på Rosengården. 

  

Støtteforeningen består af ca. 40 personer. 

  

I 2016 modtog støtteforeningen et tilskud på 4.000 kr. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til en udflugt til Doverodde.  

Der søges om betaling af indgangsbilletter for 40 personer á 30 kr. i alt 1.200, som om-

fatter adgang til tårn og pakhus med udstillinger. 

Maden betales af deltagerne selv (medbringes hjemmefra) 

  

Ansøgning og regnskab for 2016 vedlægges. 

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

Bilag/Punkt_39_Bilag_1_Ansoegning__Rosengaardens_Vennekreds.pdf
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40.        Høreforeningen Struer - Thyholm, Lokalafdeling 

Bilag 

 Ansøgning - Høreforeningen Struer-Thyholm 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 3.000 kr. 

  

Foreningens formål er at afholde aktiviteter for medlemmer i lokalafdelingen. 

  

Foreningen har 96 medlemmer. 

Til aktiviteten er der en egenbetaling på 300 kr. 

  

Foreningen fik ikke tilskud i 2016. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til en guidet tur til egnen omkring Viborg og Viborg By 

med 2 x guide. 

  

Ansøgning og regnskab for 2016 vedlægges. 

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

41.        Lærkehusets venner 

Bilag 

 Ansøgning - Lærkehusets Venner 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 12.500 kr. 

  

Foreningens formål er at gøre hverdagen lidt sjovere for demente. 

Vi arrangerer sommerfest i juni med telt, musik og pølsevogn. 

  

Foreningen har i alt ca 40 medlemmer/brugere. 

  

I 2016 fik Lærkehusets Venner et tilskud på 20.000 kr. til et Klovne projekt. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til  

 at arbejde med et sangkor for demente. Foreningen regner med 10 gange i år.  

Per Odgaard vil gerne være med, så vi kan se hvor langt vi kan komme. 

Vi ved at vores brugere bliver bedre tilpas, når vi synger, og der er musik. 

 10 sangbøger "Syng og Lyt" 

Bilag/Punkt_40_Bilag_1_Ansoegning__Hoereforeningen_StruerThyholm.pdf
Bilag/Punkt_41_Bilag_1_Ansoegning__Laerkehusets_Venner.pdf
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 1 brugt hamonika 

  

Se i ansøgningen om yderligere aktiviteter arrangeret af Lærkehusets Venner. 

Ansøgning og regnskab for 2016 vedlagt. 

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

42.        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. 

  

Foreningen har 40 betalende medlemmer og 24 beboere(brugere) 

  

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

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til oplevelser, der giver glæde i hverdage. 

En tur til Mariehaven - pris ca. 16.000 kr. 

  

Ansøgning og regnskab 2016 vedlægges. 

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

43.        Førtidspensionisterne Struer / Thyholm 

Bilag 

 Ansøgning - Førtidspensionisterne 

Sagsfremstilling 

Bilag/Punkt_42_Bilag_1_Ansoegning__Bakkelys_Vennekreds.pdf
Bilag/Punkt_43_Bilag_1_Ansoegning__Foertidspensionisterne.pdf
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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. Almindelig samvær/hygge og foredrag m.m. lokalt. 

  

Foreningen har 24 medlemmer - et svingende antal brugere. 

Vi har ingen registrering på de mennesker, der søger rådgivning. 

Vi mødes 1 gang hver uge til kaffe/hygge osv. i aktivitetshuset i Struer. Her har vi også 

åben rådgivning 2 gange pr. måned den 1. og 3. onsdag. 

  

Der er altid en lille brugerbetaling. Det svinger mellem 20 kr og 180 kr. 

  

I 2016 modtog foreningen 6.000 kr. til løbende aktiviteter. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til diverse arrangementer og administration.  

Der er altid mindst 4 arrangementer om året fordelt på udflugter og spændende foredrag 

omkring aktuelle emner. 

  

Ansøgning, regnskab 2016 og program for 2017 vedlægges. 

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

44.        Kvisten - Terapi til ofre for seksuelle overgreb 

Bilag 

 Ansøgning - Kvisten 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 22.000 kr. 

  

Foreningen Kvisten er en landsdækkende forening, inddelt i 5 regioner. 

Kvisten har pt. 60 frivillige terapeuter, som arbejder lokal i 25 byer i landet over. 

I Struer Kommune har Kvisten pt. 3 frivillige terapeuter og 8 brugere, som alle er bosid-

dende i Struer Kommune. 

  

Foreningens formål er: 

 at støtte og rådgive personer, det har været udsat for seksuelle overgreb 

 at virke for seksuelt overgrebenes interesser bl.a. gennem dialog med politiker, 

behandlere m.fl. 

 via samarbejde med beslægtede foreninger at synliggøre omfanget af seksuelt 

misbrug og de problemer, der knytter sig hertil 

Aktiviteten er: at give terapi til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.  

Mennesker der har været udsat for seksuelle overgreb bliver ofte traumatiserede og får 

som følge heraf svære psykiske lidelser. 

  

Bilag/Punkt_44_Bilag_1_Ansoegning__Kvisten.pdf
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Der betales et medlemskontingent på 600 kr. årligt, der giver ret til ubegrænset terapi i 

Kvisten. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til:  

 opkvalificering af frivillige terapeuter gennem supervision - kr. 8.000 

 transport til supervision - kr. 2.500 

 synlighed (annoncer og tryksager) - kr. 11.500 

  

Yderligere information kan ses i vedlagte ansøgning. Årsrapport for 2016 og budget 2017 

vedlægges. 

   

Beslutning 

Frivillighedsudvalget i Struer Kommune yder støtte til frivillige foreninger og organisatio-

ner som er lokalt forankret i Struer Kommune eller hvor aktiviteten er til gavn for et be-

tydeligt antal borgere i Struer Kommune. 

  

Foreninger meddeles afslag på deres ansøgning. 

  

27.15.12-A00-1-16 

45.        Cafe Kilen 

Bilag 

 Ansøgning - Cafe Kilen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

Foreningens formål er at forsøde livet for demente. 

  

Foreningen har 25 - 30 brugere og 15 frivillige. 

Deltagerbetaling på 20 kr. pr. gang pr. brugere. 

  

I 2016 fik foreningen 15.000 kr.  

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til et Gospel Kor med Lydiah Wairium.  

  

Ansøgning med yderligere information, aktivitetsliste og regnskab fra 2016 vedlægges. 

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

Bilag/Punkt_45_Bilag_1_Ansoegning__Cafe_Kilen.pdf
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46.        Foreningen "Mandag" 

Bilag 

 Ansøgning Foreningen Mandag - Bowls 
 Ansøgning Foreningen Mandag - PC 

Sagsfremstilling 

Foreningen "Mandag" har indsendt 2 ansøgninger og søger om tilskud på i alt 15.500 kr. 

(7.500 + 8.000) 

  

Foreningens formål er socialt samvær, at samle ældre borgere i lokalområdet til aktivite-

ter såsom gymnastik, petanque, bowls og EDB. 

  

Foreningen har 96 medlemmer. 

  

Der er ingen deltagerbetaling til aktiviteterne. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til: 

 2 stk. PC'er til undervisning i datastuen - 8.000 kr. 

underviserne har brugt egne PC-er 

 1 sæt bowls - 7.500 kr. 

  

Ansøgninger vedlægges. 

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

 

 

Bilag/Punkt_46_Bilag_1_Ansoegning_Foreningen_Mandag__Bowls.pdf
Bilag/Punkt_46_Bilag_2_Ansoegning_Foreningen_Mandag__PC.pdf

