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71.        Godkendelse af referat fra møde den 21. september 2017 

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-16 

72.        Budget og regnskab 

Bilag 

• Forbrug efter mødet den 2017.09.21 

Beslutning 

Siden udsendelse af dagsorden er der blevet hævet 23.000 kr. som socialudvalget har 
bevilget til værested på Thyholm. 
  

27.15.12-A00-1-16 

73.        Aktiv Mandag, Resen 

Bilag 

• Aktiv Mandag Program 2017-2018 
• Ansøgning - Aktiv Mandag, Resen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 6.000 kr. 
  
Foreningens formål er at samle ældre og seniorer fra lokalområdet i Resen/Humlum til 
socialt samvær omkring f.eks. gymnastik, bob, stolegymnastik og anden bevægelse. 
Dertil kommer aktiviteter som foredrag, udflugter, sang, musik og hygge. 
  
Et eventuelt tilskud vil skulle bruges til indkøb af gymnastikredskaber, honorar til fore-
dragsholdere, udflugter samt i øvrigt afholdelse af arrangementer. 

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-16 
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74.        Scleroseforeningen - Nordvestjylland 

Bilag 

• Scleroseforeningen - Budget 
• Scleroseforeningen - Regnskab 
• Ansøgning - Scleroseforeningen 
• Scleroseforeningen - Budget - Peter Lund Madsen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 6.000 kr. 
  
Foreningens formål er at afholde arrangementer for medlemmer med sclerose samt de-
res pårørende. 
Herunder at sikre bedst mulig kendskab til sygdommen og være netværk som afdelin-
gens medlemmer. 
  
Et eventuelt tilskud vil skulle bruges til et foredrag med hjerneforsker Peter Lund Mad-
sen. Målgruppen for arrangementet vil være Scleroseforeningen, og andre handicapor-
ganisationers medlemmer, pårørende, venner og andre interesserede. 
  
Foreningen har pt. ca. 110 medlemmer i Struer.  

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-16 

75.        Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) 

Bilag 

• ULF - årsregnskab 
• ULF - budget 
• ULF ansøgning 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 20.200 kr. 
  
Foreningens formøl er at hjælpe udviklingshæmmede til at få lige muligheder og selvbe-
stemmelse over egen livssituation. 
  
Et eventuelt tilskud vil skulle anvendes til afholdelse af kurser: 

• Introduktionsforedrag hvor deltagerne introduceres til forskellige muligheder for 
at være frivillig samt hvorledes man skaber sociale relationer og netværk. 

• Venskaber på tværs hvor der arbejdes med hvorledes man opbygger og skaber 
sociale relationer. Desuden arbejdes med muligheden for at blive frivillig besøgs-
ven eller ledsager. 
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Beslutning 

Udvalget behandlede den 21. september 2017 ansøgning fra foreningen på 25.700 kr. 
her lød beslutningen, at udvalget ønsker at støtte et af de beskrevne aktiviteter. 
Forinden stillingtagen anmodes foreningen om at fremsende budget for de enkelte aktivi-
teter. 
  
Frivillighedsudvalget har den 23. november 2017 behandlet den ansøgning som forenin-
gen eferfølgende har indsendt. 
Udvalget er fortsat indstillet på at støtte en aktivitet og vil gerne se et udspecificeret 
budget på "Venskaber på Tværs". 
  

27.15.12-A00-1-16 

76.        Struer Pensionist Svømmeklub 

Bilag 

• Struer Pensionist Svømmeklub - regnskab 
• Struer Pensionist Svømmeklub - budget 
• Ansøgning - Struer Pensionist Svømmeklub 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 7.000 kr.  
  
Foreningens formål er at bidrage til at skabe et aktivt og socialt liv for pensionister på 
tværs af kommunen via svømning/varmtvandsbassin. 
  
Et eventuelt tilskud vil skulle anvendes til at der en gang månedligt er mulighed for at 
have en fysioterapeut tilknyttet. 
Desuden vil et tilskud skulle anvendes til generalforsamling, julehygge, seniorbio (billet-
ten betaler man selv), mens foreningen er vært ved en kop kaffe. 
  
Foreningen har pt. 55 medlemmer som alle er bosiddende i Struer. 

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 3.500 kr. til aktiviteter der ikke er fysioterapitimer. 
  

27.15.12-A00-1-16 

77.        Svalernes Venner med flere 

Bilag 

• Ansøgning - Svalernes Venner mfl. 

Sagsfremstilling 
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Foreningen søger om et tilskud på 13.087 kr. Ansøgningen sendes på vegne af såvel 
Svalernes Venner som Lærkehuset og Café Kilen. 
  
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. 
  
Et eventuelt tilskud vil skulle anvendes til afholdelse af en temadag den 17. marts 2018. 
Konkret til aflønning af foredragsholder Chris Lykkegaard (musikterapeut) og musiker og 
pianist Stig Nørregaard.  
Dagens program fremgår af vedlagte ansøgning. 

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-16 

78.        GAME Denmark 

Bilag 

• Ansøgning - GAME 
• GAME - Budget 
• GAME Aarsrapport 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 
  
Foreningens vision er, at alle børn og unge skal have adgang til idræt og kultur. Dette 
gøres ved at uddanne lokale unge fra udsatte boligområder til at være instruktører og 
rollemodeller inden for gadeidræt. Aktivitetens formål er at udbrede frivilligdrevet gade-
idræt for at gøre en forskel for børn og unge fra udsatte boligområder. 
  
Et eventuelt tilskud vil skulle anvendes til: 

• uddannelse af 2-4 frivillige rollemodeller og gadeidrætsinstruktører 
• frivilligdrevne gadeidrætstræninger fra foråret til efteråret 2018 
• rekvisitter til afvikling af gadeidræt (musikanlæg, bolde etc.) 
• deltagelse ved GAME Finals i København for lokale børn og unge 
• produktion af PR materialer (FLyers, SMS-tjeneste mm) 
• løbende support fra GAME´s sekretariat 

  
Der er pt. én frivillig inden for GAME i Struer Kommune. Denne person laver frivilligdrev-
ne basketballtræninger. 

Beslutning 

Godkendt. 
  
Frivillighedsudvalget vil gerne høre fra foreningen hvordan det går med de aktiviteter der 
bevilges tilskud til her. 
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79.        Struer Parkinsonklub 

Bilag 

• Ansøgning - Parkonsonforeningen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 5.000 kr. 
  
Struer Parkinsonforening har som formål at have kontakt til sygdomsramte og deres 
pårørende. Dette med henblik på at skabe større kendskab til sygdommen, opbygge so-
ciale relationer, træne. 
  
Et eventuelt tilskud vil skulle anvendes til foreningens foreningens løbende aktiviteter, 
herunder honorarer, adgangsbilletter, kørsel, forplejning m.v. 
  
Foreningen har ca. 50 medlemmer hvoraf ca. halvdelen er sygdomsramte, mens den 
anden halvdel er frivillige eller pårørende. 

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-16 

80.        Struer Fjerkræklub 

Bilag 

• Ansøgning - Struer Fjerkræklub 

Sagsfremstilling 

Det fremgår ikke direkte af ansøgningen at foreningen ansøger om et tilskud på 4.500 
kr., men ansøgningen tolkes sådan. 
  
Foreningens formål er at forøge interessen for Race fjerkræavlens fremme i Struer og 
omegn. 
  
Et eventuelt tilskud vil skulle anvendes til at invitere Struer Kommunes pleje og dagcen-
ter på besøg/udflugt til foreningens fjerkrækoloni. Deltagerne bydes på en let forplej-
ning.  

Beslutning 
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Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-16 

81.        Forslag til mødedatoer i 2018 

Sagsfremstilling 

På trods af, at der i skrivende stund ikke er foretaget udpegning til Frivillighedsudvalget 
for 2018 stiller administrationen forslag om, at dato for første møde i 2018 forhåndsre-
serveres. 
  
Den 1. marts 2018 kl. 16.00 kunne være en mulighed.  

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-16 

82.        Børns Vilkår 

Bilag 

• Børns Vilkår; Årsrapport 2016.pdf 
• Børns Vilkår; Uddybende projektbeskrivelse.pdf 
• Børns Vilkår; Budget BørneTelefonen 2018.pdf 
• Ansøgning - Børns Vilkår 
• Børns Vilkår; Erkl. indhentelse af børneatt 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 16.000 kr.  
  
Foreningens kæmper for at intet barn svigtes, hverken af de nærmeste voksne eller af 
samfundet. 
  
Et eventuelt tilskud vil skulle anvendes til foreningens drift. 
  
  

Beslutning 

Afslag. 
  
 
 


