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27.15.12-A00-1-16 

47.        Godkendelse af referat fra møde den 22. juni 2017 

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

48.        Budget og regnskab 

Bilag 

• Forbrug efter mødet den 2017.06.22 

Beslutning 

Til efterretning. 

  

27.00.00-G01-108-17 

49.        Ansøgning om midler til værested for udsatte og enlige på Thy-
holm 

Bilag 

• Skitse.pdf 

• Vedtægter.odt 
• Socialudvalget.doc 

Socialudvalget indstiller, (16. august 2017, pkt. 71): 

at ansøgningen på restbeløbet svarende til 23.000 kr. oversendes til Frivillighedsudval-

gets behandling. 

Socialudvalget godkender udlodning af 27.000 kr.  

Sagsfremstilling 

Borger Peter Gade har på vegne af projektgruppen vedr. oprettelse af være-

sted/dagtilbud til ensomme og udsatte på Thyholm, ansøgt socialudvalget om midler til 

renovering af bygningen "Den Social Institution" Nørregade 12A som skal anvendes til 

formålet. Der ansøges Struer Kommune om 50.000 kr. til renovering, øvrige udgifter 

forventes afholdt af fondsmidler, pengeinstitutter og frivillig arbejdskraft fra lokalområ-

det.  

  

I ansøgningen fremgår det, at Nørregade 12A er en selvejende institution, som på frivil-

lig basis ønsker at komme ensomme og socialt udsatte i møde på Thyholm. Den sociale 

Bilag/Punkt_48_Bilag_1_Forbrug_efter_moedet_den_20170622.pdf
Bilag/Punkt_49_Bilag_1_Skitsepdf.pdf
Bilag/Punkt_49_Bilag_2_Vedtaegterodt.pdf
Bilag/Punkt_49_Bilag_3_Socialudvalgetdoc.pdf
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Institution Nørregade 12A er et nyetableret værested/dagtilbud, etableret af en gruppe 

frivillige, på Folkekirkens grund. Det fremgår endvidere i ansøgningen at det er tanken, 

at renovering, såvel som den fremtidige drift, skal foretages af frivillig arbejdskraft.  

  

Formålet er at drive et alkohol- og rusmiddelfrit omsorgssted på frivillig basis, og at væ-

re et uforpligtende fristed, hvor borgerne kan møde hinanden med respekt og tillid, og 

hvor der er plads til den enkelte.  
   

Peter Gade skriver i mail, at projektet, er nystartet, og er et frivillighedsprojekt både i 

renoveringsfasen og den senere driftsfase. Da det er et frivilligt-projekt, forventer vi 

først at kunne åbne værestedet efter årsskiftet, men vil dog i renoveringsfasen være 

åben for et ”kig” og en kop kaffe, når der arbejdes i huset. Vi kender ikke helt behovet 

på forhånd, men regner med i starten at have åbent 2-3 eftermiddage ugentligt." 

  

Administrationen anbefaler, at udvalget ser velvilligt på projektet, fordi projektet i høj 

grad imødekommer fremtidens ønsker og behov om at bringe borgernes engagement, 

ressourcer og viden i spil. Et initiativ, som skaber nye fællesskaber og netværk, og som 

netop gør lokalområderne attraktive og til et bedre sted af bo og leve. Projektet forven-

tes at involvere en bred gruppe af borgere i lokalsamfundet, unge, ældre, beboerfor-

eninger mv., og til sammen er disse interessenter med til at udvikle og skabe bedre triv-

sel, engagement og sammenhængskraft i lokalområdet på Thyholm.  

  

Det anbefales, at udvalget udarbejder en strategi for behandling af lignede projekter 

med det formål, at gøre det naturligt og nemt for borgerne at engagere sig og være ak-

tive og deltagende medborgere i løsningen af borgernes trivsel og udvikling i lokalsam-

fundet.  

 

Administrationen indstiller, 16. august 2017, pkt. 71: 

at udvalget tager stilling til ansøgning om bevilling af 50.000 kr. til renovering af lokaler 

til nyt værested på Thyholm til udsatte og enlige  

at udvalget tager stilling til finansiering - enten model 1 eller 2 

Økonomi 

Økonomi og Løns påtegning: 

Projektet foreslås finansieret via én af følgende måder: 

  

 1. Finansiering fra socialudvalgets rådighedsbeløb med 27.000 kr. samt en finansiering 

af de resterende 23.000 kr. fra § 18 midler - støtte til socialt frivilligt arbejde.  

 2. Finansiering fra § 18 midler - støtte til socialt frivilligt arbejde med 50.000 kr.  

  

Uanset om der vælges model 1 eller 2, skal der sendes en ansøgning til Frivillighedsud-

valget, som behandler ansøgning om støtte til socialt frivilligt arbejde.  

  

Økonomi og Løn kan oplyse, at der er følgende restbudget til rådighed på henholdsvis 

socialudvalgets rådighedsbeløb og § 18 midler - støtte til socialt frivilligt arbejde: 

  

  2017 

Socialudvalgets rådighedsbeløb 27.000 

§ 18 midler - støtte til socialt frivilligt arbejde 466.840 

  

Beslutning 
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Det indstilles til socialudvalget, at det resterende beløb på 23.000 kr. bevilges af § 18-

midler. 

  

27.15.12-A00-1-16 

50.        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. 

  

Frivillighedsudvalg, 22. juni 2017, pkt. 36: 

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. 

  

Den 29. august mødtes funktionsleder for demensområdet Karin Thøgersen med med-

lemmer af frivillighedsudvalget. 

På mødet blev der vist 3 små filmklip samt stillet spørgsmål fra frivillighedsudvalget til 

demensområdet. 

Beslutning 

Godkendt. 

  

Frivillighedsudvalget forventer at de bevilgede briller testes af også på andre enheder så 

det kan afklares om der også bør indkøbes briller hertil. 

  

Bilag/Punkt_50_Bilag_1_Ansoegning__Svalernes_Vennekreds.pdf
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27.15.12-A00-1-16 

51.        Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF) 

Resumé 

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. 

  

Frivillighedsudvalg, 22. juni 2017, pkt. 33: 

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. 

  

Bilag 

• Ansøgning - ULF 

• ULF - Årsregnskab 2016 

• ULF 16 budget 
• ULF - supplerende materiale 

Sagsfremstilling 

Ifølge beslutning fra sidste møde den 22. juni 2017, blev ULF bedt om at komme med 

yderligere informationer / beskrivelse inden der tages stilling til eventuel tilskud. 

  

ULF har indsendt vedlagte beskrivelse. 

  

  

Bilag/Punkt_51_Bilag_1_Ansoegning__ULF.pdf
Bilag/Punkt_51_Bilag_2_ULF__Aarsregnskab_2016.pdf
Bilag/Punkt_51_Bilag_3_ULF_16_budget.pdf
Bilag/Punkt_51_Bilag_4_ULF__supplerende_materiale.pdf
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Beslutning 

Frivillighedsudvalget ønsker at støtte et af de beskrevne aktiviteter. 

  

Forinden stillingtagen anmodes foreningen om af fremsende budget for de enkelte aktivi-

teter. 

  

27.15.12-A00-1-16 

52.        Foreningen Baunekrogen 

Bilag 

• Ansøgning - Baunekrogen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 6.000 kr. 

  

Foreningens formål er at forsøde livet og gøre livet mere indholdsrigt for svage medbor-

gere, som er bosiddende i Baunekrogen. 

  

Foreningen består af beboere fra 48 lejligheder. I arrangementerne deltager mellem 15 

og 30 medlemmer. 

Deltagerne betaler 20 kr. pr. gang, derudover er der en egenbetaling til spisning og 

tranpsort ved udflugter. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til hjælp med finansiering af transport til 3 arrange-

menter i den resterende del af 2017. 

Dette for at kunne tage kørestolsbrugere med på tur. 

  

Ansøgning vedlægges. 

  

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

53.        Foreningen Danske DøvBlinde FDDB (ERFA-gruppe) 

Bilag 

• FDDB Årsregnskab 2016 

• FDDB - budget 
• Ansøgning - FDDB 

Sagsfremstilling 

Bilag/Punkt_52_Bilag_1_Ansoegning__Baunekrogen.pdf
Bilag/Punkt_53_Bilag_1_FDDB_Aarsregnskab_2016.pdf
Bilag/Punkt_53_Bilag_2_FDDB__budget.pdf
Bilag/Punkt_53_Bilag_3_Ansoegning__FDDB.pdf
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Foreningen Danske DøvBlinde FDDB søger om tilskud på 3.993,33 kr. 

  

Foreningens formål med ERFA-grupperne er at tilbyde døvblinde borgere et særligt fæl-

lesskab og via tilbud, specielt tilrettet til døvbnlinde, at bringe den enkelte ud af ensom-

hed og isolation.  

At give den enkelte døvblinde livsmodet tilbage og få lyst til igen at deltage i det om-

kringliggende samfund. 

  

1 deltager er bosiddende i Struer Kommune. 

  

Detagerbetalingen er i form af, at man selv betaler for forplejning. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til dannelse af netværk, samhørighed og at bryde iso-

lationens favntag. 

  

Se yderligere beskrivelse i vedlagte ansøgning, budget og regnskab. 

  

Beslutning 

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

aktiviteten ikke foregår i Struer Kommune. 

  

  

27.15.12-A00-1-16 

54.        Aktiv Onsdag - Store Gå Dag 

Bilag 

• Ansøgning - Store Gå Dag 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 600 kr. 

  

Foreningens formål er at aktivere seniorer best muligt med: 

fysisk aktivitet, samvær, sjov, sang, fællesskab og sundhed 

  

Foreningen er et udvalg under Struer Gymnastikforening med 350 medlemmer og 24 

frivillige. 

  

Ved aktiviteter betaler medlemmerne 10 kr. for kaffen. 

  

Et eventuel tilskud skal anvendes til køb af frugt, der skal uddeles til deltagerne på Store 

Gå Dag den 23. september 2017. 

  

Store Gå Dag er et samarbejde mellem Struer Idrætsforening, Struer Firmaidræts Støt-

teforening og Aktiv Onsdag. 

  

Ansøgning vedlagt. 

  

Bilag/Punkt_54_Bilag_1_Ansoegning__Store_Gaa_Dag.pdf
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Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

55.        Ældre Sagen, Struer-Thyholm lokalafdeling 

Bilag 

• Ansøgning - Ældre Sagen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 

  

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

værdigt og meningsfyldt liv.  

Ældre Sagen hjælper og støtter de svage og socialt truede og arbejder for, at ældre kan 

blive mere selvhjulpne og kan klare sig selv bedst og længst muligt på egne betingelser 

som aktive, livsglade og ligeværdige medlemmer af samfundet. 

  

Foreningen har ca. 3.400 medlemmer i lokalafdelingen og ca. 50 frivillige. 

  

Til arrangementer er der altid en egenbetaling. 

  

I 2016 modtog foreningen 14.000 kr. til informationsmøder, foredragsholdere, opstart af 

IT-datastue og annoncer. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til: 

• 5.000 kr. til informationsmøder for besøgsvenner og telefonopkaldere. 

• 2.000 kr. til foredragsholdere som underholdning til vores søndagscafé og søn-

dagsbrunch 

• 3.000 kr. til annoncer - skulle gerne tiltrække mange andre til vore arrangemen-

ter. 

  

Yderligere beskrivelse kan ses i vedlagte ansøgning. 

  

  

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 7.000 kr. til informationsmøder og foredragsholdere. 

  

27.15.12-A00-1-16 

Bilag/Punkt_55_Bilag_1_Ansoegning__Aeldre_Sagen.pdf
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56.        Danmission Genbrugsland, Struer 

Bilag 

• Ansøgning - Danmission Genbrugsland 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 8 - 10.000 kr.  

  

Foreningens formål er at støtte fattige i den 3. verden samt at være et socialt netværk 

for medarbejderne. 

  

Foreningen består af 26 medarbejdere. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til at skabe et godt samarbejde dagsholdene imellem, 

og da vi næste år har 10 års jubilæum, vil vi gerne fejre det med evt. en udflugt, som 

tak for godt samarbejde gennem årene. 

  

Ansøgning og regnskab for 2016 vedlagt. 

  

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 4.000 kr. til et socialt arrangement. 

  

27.15.12-A00-1-16 

57.        Parasollen Struer 

Bilag 

• Ansøgning - Parasollen 
• Parasollen - Budget 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 20.000 kr. 

  

Foreningens formål er at yde en social indsats, der kan bidrage til at skabe værdige kår 

for mennesker, der er i en svær livssituation. 

  

Foreningen har 60 brugere og 12 frivillige. 

  

Ved aktiviterne er der en lille egenbetaling. 

  

Et eventuelt tilskud skal primært anvendes til julemad. 

Vores udfordring er, at mange af vores brugere ikke har penge, og vi vil gerne bidrag til, 

at alle kan få mad til billige penge, især op til jul og dagene før og efter. 

Vi vil holde julearrangementer såsom juleforkost, juleaften, jule banko, bio, fællesspis-

ninger m.m. 

Bilag/Punkt_56_Bilag_1_Ansoegning__Danmission_Genbrugsland.pdf
Bilag/Punkt_57_Bilag_1_Ansoegning__Parasollen.pdf
Bilag/Punkt_57_Bilag_2_Parasollen__Budget.pdf
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Ansøgning og budget vedlagt.  

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

58.        Dansk Folkehjælp i Struer, Lemvig og Thyborøn 

Bilag 

• Ansøgning - Dansk Folkehjælp 
• Dansk Folkehjælp. Love og Vedtægter.pdf 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

Foreningens formål er at arbejde for og yde støtte til de socialt dårligt stillede, psykisk 

og fysisk handicappede og andre svage grupper, såvel nationalt som internaltionalt uden 

hensyntagen til religion, etnisk baggrund og politisk opfattelse.  

• at arbejde for sunhedsfremmende og forebyggende områder i civilsamfundet 

• at fremme kompetencer i frivilligt socialt arbejde, og derved kunne give en kom-

petent indsats til børn - uge - ældre 

• at udbrede førstehjælp samt deltage i vagter 

• at kunne løfte samaritter og aspiranter - uddannelsesmæssigt 

  

Foreningen har 35 frivillige medlemmer. 

  

Der er egenbetaling til forplejning og kørsel. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til: 

Vores udfordring er at kunne stille et beredskab med materiale, der er tilstrækkelig til de 

opgaver, vi som forening bliver tilbudt. 

Ved at have det rigtige beredskab og materiale bliver vores medlemmer i stand til at 

hjælpe med førstehjælp ved forskellige arrangementer. 

Vi ønsker at kunne: 

1. formidle og yde en kompetent forebyggende indsats 

2. give frivillige et løft uddannelsesmæssigt 

3. tilbyde førstehjælpskurser i civilsamfundet med opdateret materiale og underviser 

  

Se yderligere information i vedlagte ansøgning og Love for dansk folkehjælp. 

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

Bilag/Punkt_58_Bilag_1_Ansoegning__Dansk_Folkehjaelp.pdf
Bilag/Punkt_58_Bilag_2_Dansk_Folkehjaelp_Love_og_Vedtaegterpdf.pdf
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27.15.12-A00-1-16 

59.        Bakkelys Vennekreds 

Bilag 

• Ansøgning - Bakkelys Vennekreds 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

Foreningens formål er at give beboerne i Center Midtbyen nogle gode oplevelser i hver-

dagen. 

  

Foreningen består af 40 betalende medlemmer og 24 beboere (brugere) 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til hjælp til transport til arrangementer. 

Beboerne er blevet ældre og kørestolsbrugere. Der er derfor større omkostninger til 

transport til arrangementer.  

  

Ansøgning og regnskab 2016 er vedlagt. 

  

Beslutning 

Godkendt, idet frivillighedsudvalget forventer at tilskuddet skal anvendes til aktiviteter i 

2018. 

  

27.15.12-A00-1-16 

60.        Lærkehusets Venner 

Bilag 

• Ansøgning - Lærkehusets Venner 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 

  

Foreningens formål er at prøve at gøre hverdagen lidt sjovere for demente. 

  

Foreningen har 40 medlemmer og ved arrangementer er der en egenbetaling på 20 kr. 

pr. brugere. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til biografoplevelse med film fra deres ungdom og 

oplevelsen af at komme i en biograf igen, stemning, lyd, miljø og samhørighed. 

Vi lejer biograften, køber selv dvd'er, der kan vises i biografen. 

Bilag/Punkt_59_Bilag_1_Ansoegning__Bakkelys_Vennekreds.pdf
Bilag/Punkt_60_Bilag_1_Ansoegning__Laerkehusets_Venner.pdf
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Følelsen af deres ungdomsaktiviteter giver stor glæde og minder, som kan genskabes og 

blive samtaleemne. 

Tilskuddet skal dække: 

• leje af biosal 9.000 kr 

• snold 1.000 kr 

  

Ansøgning og kontoudskrift vedlagt.  

  

Beslutning 

Godkendt tilskud på 10.000 kr. 

  

27.15.12-A00-1-16 

61.        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 35 medlemmer. Deltagerbetalingen er 20 kr. pr. gang pr. bruger. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til at tage temaet Lydens By op, og lave lyde i lydens 

by. 

Vi vil afholde 6 gange 'syng sammen' med Danske Sange med forskellig gæsteoptræden. 

Det vil sige musik, sang og fortællinger om de forskellige danske sange, som vi kender 

fra skoletiden. 

Vi ønsker også at få en musikterapeut ind over nogle af dagene.  

  

Ansøgning vedlagt. 

   

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 10.000 kr. 

  

27.15.12-A00-1-16 

62.        Kvisten - Terapi til ofre for seksuelle overgreb 

Bilag 

• Ansøgning - Kvisten 

Bilag/Punkt_61_Bilag_1_Ansoegning__Cafe_Kilen.pdf
Bilag/Punkt_62_Bilag_1_Ansoegning__Kvisten.pdf
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Sagsfremstilling 

Foreningen Kvisten søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

Foreningen har gennem frivilligt socialt arbejde til formål at: 

• støtte og rådgive mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb samt 

deres pårørende gennem terapeutiske individuelle forløb og gruppeforløb. 

• virke for seksuelt overgrebenes interesser bl.a. gennem dialog med politikere, 

behandlere, offentlige myndigheder og pressen. 

• via samarbejde med beslægtede foreninger at synliggøre omfanget af seksuelt 

misbrug og de problemer, der knytter sig hertil. 

  

Foreningen har 3 frivillige terapeuter, som er bosiddende i Struer Kommune. Der er pt. 8 

brugere fra Struer området. 

Der er et årligt medlemskontingent på 600 kr. 

  

Undersøgelser viser, at 10-12% af befolkningen har været udsat for seksuelle overgreb. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til synlighed og supervision. Der søges om midler til  

• opkvalificering af frivillige terapeuter gennem supervision - 4.500 kr. 

• synliggørelse gennem annoncering - 10.500 kr. 

  

Se yderligere oplysninger i vedlagte ansøgning samt årsregnskab 2016. 

   

  

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud til supervision på 4.500 kr. 

  

27.15.12-A00-1-16 

63.        SIND Vestjylland 

Bilag 

• Ansøgning - SIND Vestjylland 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 20.000 kr. 

  

Foreningens formål er at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse 

og deres pårørende.  

SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og rehabilitering. 

  

Foreningen har 37 medlemmer i Struer Kommune, hvoraf 1/3 er aktive. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til afholdelse af 4 politiske møder for psykisk sårbare i 

forbindelse med kommunalvalget 2017. Vi sætter fokus på psykiatrien med forskellige 

oplægsholdere og efterfølgende 'omvendt' møde, hvor inviterede politikere får lejlighed 

Bilag/Punkt_63_Bilag_1_Ansoegning__SIND_Vestjylland.pdf
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til at stille spørgsmål til et panel bestående af eksperter og oplægsholdere med erfa-

ringskompetence. 

Budget: 4 * oplægsholder á 3.000 kr. 12.000 kr 

4 * underholdning á 1.000 kr. 4.000 kr 

4 * annoncering á 1.000 kr. 4.000 kr 

  

Yderligere information i vedlagte ansøgning, regnskab og inspirationshæfte. 

  

Beslutning 

Foreningen bevilges tilskud til af holdelse af et politiskmøde - 5.000 kr. 

  

27.15.12-A00-1-16 

64.        LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade 

Bilag 

• LMS - Bilag 5 vedtægter 2013.pdf 

• LMS - Bilag 4 årsregnskab 2016.pdf 

• LMS - Bilag 3_Budget 

• LMS - Bilag 2 målgruppebeskrivelse.pdf 

• LMS - Bilag 1 rådgivningsaktiviteter - tilbud 
• Ansøgning - LMS 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

Foreningens formål er  

• at arbejde med og for både syge, pårørende og netværk samt fagpersoner med 

interesse i eller relation til emnet 

• at skabe dialog, omsorg, forståelse og specialiserende aktiviteter og tilbud for de 

berørte 

En spiseforstyrrelse eller selvskade rammer ikke blot den syge, men også pårørende, 

som bliver udfordret og ofte bliver deltagere i behandlingen med efterladte følelser af 

afmagt og håbløshed. 

  

I Struer Kommune har foreningen ca. 10 frivillige og ca. 15 brugere. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til aktiviteter, hvis formål er at forebygge og forhin-

dre, at risikoadfærd udvikler sig til alvorlig sygdom samt at reducere antallet af langvari-

ge sygdomsforløb, tilbagefald og (gen)indlæggelser. Formålet er også at styrke og støtte 

familie og netværk i at kunne håndtere den belastende situation. 

  

Se yderligere information i vedlagte ansøgning, LMS's rådgivningsaktiviteter og -tilbud, 

samt uddybende målgruppebeskrivelse, budget, regnskab 2016 og vedtægter. 
   

Beslutning 

Bilag/Punkt_64_Bilag_1_LMS__Bilag_5_vedtaegter_2013pdf.pdf
Bilag/Punkt_64_Bilag_2_LMS__Bilag_4_aarsregnskab_2016pdf.pdf
Bilag/Punkt_64_Bilag_3_LMS__Bilag_3_Budget.pdf
Bilag/Punkt_64_Bilag_4_LMS__Bilag_2_maalgruppebeskrivelsepdf.pdf
Bilag/Punkt_64_Bilag_5_LMS__Bilag_1_raadgivningsaktiviteter__tilbud.pdf
Bilag/Punkt_64_Bilag_6_Ansoegning__LMS.pdf
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Afslag med baggrund i at foreningen ikke er hjemmehørende i Struer Kommune samt at 

aktiviteten ikke foregår i Struer Kommune. 

  

27.15.12-A00-1-16 

65.        ADHD-foreningen, Midt- & Vestjyllands afdeling 

Bilag 

• Ansøgning - ADHD 

• ADHD - Regnskab 
• ADHD -budget 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 6.000 kr. 

  

Foreningens formål er at skabe værdi for medlemmerne, hvor hovedparten enten selv 

bærer diagnosen ADHD eller er forældre til børn med ADHD eller begge dele, da der er 

en stærk arvelig faktor. 

Vi prøver dog med vore aktiviteter at ramme så mange som muligt fra målgruppen, også 

selvom de ikke måtte være medlem. 

  

Foreningen har pt 18 medlemmer fra Struer Kommune. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til foredrag ved coach Tommy Lynnerup. Foredraget 

afholdes i Struer. 

Foredraget skal støtte forældre i en ADHD-udfordret familie samt give værktøjer til, 

hvorledes de kan gribe hverdagen an, således at familiens trivsel bliver forbedret. 

  

Yderligere information findes i vedlagte ansøgning, regnskab og budget. 

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

66.        Rosengårdens Vennekreds 

Bilag 

• Ansøgning - Rosengårdens Vennekreds 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 54.800 kr. 

  

Foreningens formål er at lave aktiviteter for beboerne på Rosengården. 

Bilag/Punkt_65_Bilag_1_Ansoegning__ADHD.pdf
Bilag/Punkt_65_Bilag_2_ADHD__Regnskab.pdf
Bilag/Punkt_65_Bilag_3_ADHD_budget.pdf
Bilag/Punkt_66_Bilag_1_Ansoegning__Rosengaardens_Vennekreds.pdf
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Vennekreds - Støtteforeningen består af ca. 40 medlemmer. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til indkøb af wellness gyngestol. 

Vennekredsen ønsker at være medvirkende til at beboerne på Rosengården får gode 

oplevelser. Wellness gyngestolen vil give beboerne mulighed for en særlig oplevelse. 

Det er hensigten at frivillige fra vennekredsen kan være sammen med beboerne omkring 

wellness oplevelsen. 

Gyngestolsterapi bidrager til et roligere miljø på enheder med demensramte. 

Konkrete resultater viser at gyngestolen giver øget trivsel og velbefindende hos personer 

som rammes af demens. 

  

Wellness gyngestolen har været på prøve på Rosengården. 

  

Ansøgning, regnskab 2016 samt beskrivelse af wellness gyngestol vedlægges. 

   

  

  

Beslutning 

Afslag med baggrund i, at frivillighedsudvalget finder, at støtte til en wellnes stol ikke er 

støtte til frivilligt socialt arbejde som beskrevet i udvalgets regningslinjer. 

  

27.15.12-A00-1-16 

67.        Struer Boldklub af 1904 

Bilag 

• Budget - Struer Boldklub 
• Ansøgning - Struer Boldklub 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr.  

  

Foreningens formål er at fremme fodbold i Struer Kommune. 

  

Struer Boldklub har godt 200 ungdoms medlemmer + ca 80 frivillige hjælpere. 

  

Til indestævner er der en egenbetaling på 350 kr pr deltagende hold. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til SB CUP 2017 Indefodboldstævne i starten af de-

cember.  

Stævnet afholdes nu for 3. år. Der er ca. 1.000 ungdomsspillere fra hele regionen.  

Aldersgruppen er fra 5 til 17 år, både piger og drenge. 

Stævnet fokuserer på breddefodbold. Stævnet skal fremme interessen for fodbold, fast-

holde de unge spillere i klubben og fremme sammenholdet i klubben. 

  

Yderligere oplysninger kan ses i vedlagte ansøgning og budget for indestævnet. 

   

Bilag/Punkt_67_Bilag_1_Budget__Struer_Boldklub.pdf
Bilag/Punkt_67_Bilag_2_Ansoegning__Struer_Boldklub.pdf
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Beslutning 

Afslag. 

  

Foreningen opfordres til at søge kultur- og fritidsudvalget. 

  

27.15.12-A00-1-16 

68.        Lyngs Gamle Mølle 

Bilag 

• Ansøgning - Lyngs Gamle Mølle 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 2.500 kr. 

  

Foreningens formål er at bevare og holde liv i Lyngs Gamle Mølle ved aktiviteter i møllen. 

  

Foreningen har ca. 120 medlemmer. Der er en deltagerbetaling på 125 kr. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til afholdelse af juleaften i møllen. 

De sidste 3 år har der deltaget ca 25 enlige hvert år. Det har ikke været muligt at få det 

til at løbe rundt økonomisk. 

Arrangementet er for alle. 

  

Ansøgning vedlægges til orientering.  

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-16 

69.        HK Seniorklubben. Struer-Lemvig 

Bilag 

• Ansøgning - HK seniorklub 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.400 kr. 

  

Foreningens formål er møder med kulturelt indhold - udflugter og lignende. Samvær for 

medlemmernes skyld. 

  

Bilag/Punkt_68_Bilag_1_Ansoegning__Lyngs_Gamle_Moelle.pdf
Bilag/Punkt_69_Bilag_1_Ansoegning__HK_seniorklub.pdf
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Foreningen har ca. 300 medlemmer. Der er egenbetaling ved udflugter og foredrag. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til  

• fordrag ved Agnethe Odgård (honorar 2.000 kr) 

• heldagsudflugt til Mariager Fjord (forplejning 8.400 kr) 

  

Se yderligere oplysninger i vedlagte ansøgning, regnskab m.m. 

  

Beslutning 

Foreningen bevilges 2.000 kr. til afholdelse af foredrag. 

  

27.15.12-A00-1-16 

70.        Struer Billardklub BK61 

Bilag 

• Ansøgning - Struer Billiardklub 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 20 - 25.000 kr. 

  

Foreningens formål er bl.a. socialt samvær med pnsionister samt udbredelse af kend-

skab til keglebillard. 

  

Foreningen har 29 medlemmer. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til renovering af opholdsrum, så det kan bruges til 

undervisning, fordrag m.m. med bl.a. projektor. 

Desuden udskriftning af diverse defekt loftbelysning og udskriftning til LED pærer/rør 

samt tæppe i et lokale. 

  

Ansøgning, budget for aktivitet samt regnskab vedlægges.  

  

  

Beslutning 

Foreningen meddeles afslag på den fremsendte ansøgning, da det er udvalgets vurde-

ring, at målgruppen som den er beskrevet falder uden for frivillighedsudvalgets mål-

gruppe. 

  

 

 

Bilag/Punkt_70_Bilag_1_Ansoegning__Struer_Billiardklub.pdf


 

 

Frivillighedsudvalg, 21. september 2017 Side 18 

 

 

 


