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27.15.12-A00-1-17 

1.        Valg af formand for frivillighedsudvalget 

Beslutning 

Lene Houe godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-17 

2.        Godkendelse af referat fra møde den 23. november 2017 

Beslutning 

Godkendt. 
  
Fremover udgår punktet medmindre der har været kommentarer til foregående referat 
siden sidste møde. 
  

27.15.12-A00-1-17 

3.        Mødedatoer 2018 

Sagsfremstilling 

Der foreslås følgende mødedatoer i 2018 ud over den 1. marts: 
  
21. juni 2018 kl. 16.00 
  
20. september kl. 16.00 
  
22. november kl. 16.00 

Beslutning 

20. september ændres til 4. oktobert ellers godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-17 

4.        Budget og regnskab 

Bilag 

• Forbrug efter mødet den 2017.11.23 
• Forbrug efter mødet den 2018.03.01 
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Sagsfremstilling 

Regnskab for 2017 samt budget for 2018 medbringes til mødet. 

Beslutning 

Regnskab samt budget omdelt på mødet samt vedlagt referatet. 
  

27.15.12-A00-1-17 

5.        SAND Vestjylland 

Bilag 

• SAND - Budget.pdf 
• Ansøgning - SAND 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 6.000 kr. 
  
Foreningens formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af hjemløshed i Vestjyl-
land. 
Dette formål tilstræbes bl.a. ved 

• at være politisk talerør for nuværende eller tidligere hjemløse 
• at være en social forening for nuværende eller tidligere hjemløse 
• at skabe kontakt til og samarbejde med relevante organisationer og myndighe-

der, med henblik på at sikre en høj kvalitet i tilbuddene til hjemløse samt at sik-
re, at tilbuddene er i overensstemmelse med brugernes ønske og behov 

• at informere befolkningen om hjemløse og deres vilkår, og formidle et mere nu-
anceret billede af deres liv 

• at styrke hjemløse, nuværende og tidligere beboere på boformer for hjemløses 
frivillige sociale arbejde på og udenfor beformerne til gavn for området 

• at etablere og drive projekter til gavn for nuværende eller tidligere hjemløse 
  
Et eventuelt tilskud skal bruges til at øge kendskabet til foreningen og dens funktioner. 
Vi forsøger at motivere den enkelte udsatte borger til at deltage aktivt (hjælp til selv-
hjælp) 
Foreningen samarbejder med Parasollen i Struer. 
  
Der er ingen deltagerbetaling. 
  
Ansøgning vedlægges til orientering. 
   

Beslutning 

Godkendt. 
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27.15.12-A00-1-17 

6.        Parkinsonforeningen Vestjyllandskreds 

Bilag 

• Ansøgning - Parkinsonforeningen Vestjylland 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 3.000 kr. 
  
Parkinsonforeningen er opdelt i 15 kredsbestyrelser og er hovedforeningens bindeled til 
de menige medlemmer i de enkelte kredse. 
Dansen er blevet et af de redskaber som parkinsonpatienter med fordel kan anvende til 
lindring af de klassiske symptomer. Derfor er der skudt et landsdækkende projekt af-
sted, hvor alle skal tilbydes dans som terapiform. 
Vi har uddannet 2 instruktører som helt frivilligt bruger et par timer pr uge på at instrue-
re et lille hold, som består af max 10 personer pr. gang. 
  
Et eventuelt tilskud skal bruges til at betale for leje af træningssalen i Bremdal Aktivi-
tetscenter eller Gymnasiehallen i det kommende halve års tid. 
Fremadrettet skulle "kaffekassen" kunne betale for leje af træningssalen. 
  
Foreningen dækker både Lemvig, Holstebro og Struer og der er ca. 45 deltagere. 
  
Der er en deltagerbetaling på 25 kr. pr. person pr. gang. 
   

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-17 

7.        Thyholm Genbrug 

Bilag 

• Ansøgning - Thyholm Genbrug 
• Thyholm Genbrug - Årsrapport 2017.pdf 
• Thyholm Genbrug - Studietur 2018.docx 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.250 kr.  
  
Foreningens formål er dels  

• på et kristens værdigrundlag, at støtte missionselskabet Danmissions arbejde i 
Danmark og bland fattige den såkaldte 3. verden 
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• 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 har 68 frivillige medarbejdere. 
  
Et eventuelt tilskud skal bruges til en studietur, hvor man dels besøger andre genbrugs-
forretninger og får nye impulser til arbejdet, hygger sig og får gode oplevelser.  
Dette som en tak til de frivillige medarbejdere, der yder en stor indsats i det daglige.  
Der er ingen egenbetaling til studieturen. 
     

Beslutning 

Foreningen bevilges entre til Vedersø Præstegård på 3.150 kr. 
  
 

27.15.12-A00-1-17 

8.        Cafe Kilen 

Bilag 

• Ansøgning - Cafe Kilen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 
  
Cafe Kilen har som formål at forsøde livet for demente. 
  
Et eventuelt tilskud vil skulle anvendes til  

• en tur til Hjerl Hede i juni - mange brugere har ønsket dette. Det er et sted alle 
har gode minder fra 

• tur til Volkswagen museum i Ulfborg, her er mange andre ting som minder om 
ungdommen 

• Fastelavnsfest, minder fra barndommen 
• Forårsfest med musik - altid glad efter en god fest. 

  
Der er ca 35 brugere. 
  
Ved aktiviteter er der en egenbetaling på 20 kr. pr. brugere. 
     

Beslutning 

Godkendt. 
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27.15.12-A00-1-17 

9.        Lærkehusets venner 

Bilag 

• Ansøgning - Lærkehusets venner 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr.  
  
Foreningens formål er at gøre hverdagen lidt sjovere for demente. 
  
Et eventuelt tilskud skal anvendes til biografture.  
Der er et ønske om at komme i biografen 3 gange her i foråret. 
Der er ingen egenbetaling. 
  
Der er mellem 35-40 medlemmer og frivillige i alt. 
  
Foreningen har tidligere modtaget tilskud til biografture, og det gik rigtig godt. 

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-17 

10.        Rosengårdens vennekreds 

Bilag 

• Rosengårdens Vennekreds 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 7.887,50 kr. 
  
Foreningens formål er at lave aktiviteter for beboere på Rosengården. 
  
Et eventuelt tilskud skal anvendes til en udflugt til Fur med følgende aktiviteter: 

• besøg på museet - entre 550 kr 
• Guidet rundtur med "den blinde guide" - 800 kr. 
• Bus 5.737,50 kr. + færgebillet 800 kr. 

  
Foreningen forventer et deltagerantal på 30 gående og 6 kørestolsbrugere. 
  
Der er en egenbetaling i form af medbragt mad. 
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Beslutning 

Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-17 

11.        Aktiv Onsdag 

Bilag 

• Aktiv onsdag - foreløbigt program 
• Aktiv onsdag Budget 
• Ansøgning - aktiv onsdag - ferielejr 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 16.000 kr. 
  
Foreningens formål er at få flest mulige seniorer i Struer Kommune til at dyrke motion. 
Det gælder både 'nye' motionister såvel som de der tidligere har motioneret, samt de 
der gerne vil dyrke en ekstra omgang motion. 
  
Aktiv Onsdag blev etableret og ledes fortsat af en styregruppe på 7 samt nu 16 hjælpe-
re, som efterhånden er blevet uddannet og tilknyttet - alle er frivillige. 
Den første Aktiv Onsdag blev afviklet den 7. nov. 2007. I den forgangne sæson har der 
været 230 deltagere i gennemsnit. 
Deltagerne har givet klart udtryk for stor tilfredshed med Aktiv Onsdags aktiviteter. 
  
Et eventuelt tilskud skal anvendes til 'Aktiv Ferielejr 2018'. 
Aktiv Onsdag har i 4 omgange arrangeret Aktiv Ferielejr for seniorer med en tilslutning 
på ca. 60 - 70 deltagere. 
Der er en forventning om 80 deltagere i år. 
  
Der er en egenbetaling på 1.300 kr. pr. person. 
Det ansøgte tilskud på 16.000 kr. svarer til 200 kr. pr. person. 
  

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-17 

12.        Udviklingshæmmedes LandsForbund ULF 

Bilag 

• Ansøgning - ULF 
• ULF - Årsregnskab 2016 
• ULF - 18 Budget.doc 
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Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 29.200 kr. 
  
Foreningens formål er at hjælpe andre udviklingshæmmede til at opnå lige muligheder 
og selvbestemmelse over egen livssituation. 
  
Et eventuelt tilskud vil skulle anvendes til: 

• kursus om Frivillighed 7.000 kr. 
• Kursus om IT og Facebook 7.000 kr. 
• kursus om Dig, Mig og Fællesskabet 7.000 kr. 
• støtte til koordinering 4.500 kr. 
• materiale 1.200 kr. 
• transport af frivillige støttepersoner 2.500 kr. 

  
Der er 6 + 4 brugere der er bosiddende i Struer Kommune. 
  
Der er ingen egenbetaling til ovennævnte aktiviteter. 
  
Se yderligere beskrivelse af aktiviteterne i vedlagte ansøgning m.m. 
   

Beslutning 

Afslag. 
  

27.15.12-A00-1-17 

13.        Bakkelys Vennekreds 

Bilag 

• Bakkelys Vennekreds 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 15.000 kr. 
  
Foreningens formål er i samarbejde med beboere, pårørende og personalet at tilbyde 
aktiviteter og underholdning til glæde og opmuntring i hverdagen. 
  
Et eventuelt tilskud skal anvendes til en tur til Mariehaven. 
Da beboerne er fysisk og psykist handicappede er en bus til transport af såvel kørestols-
brugere som beboere en stor udgift. 
  
Der er en egenbetaling for pårørende men ikke for beboere på Center Midtbyen. 
  

Beslutning 

Godkendt. 
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27.15.12-A00-1-17 

14.        Scleroseforeningen Nordvest Jylland 

Bilag 

• Budget - Scleroseforeningen 
• Årsregnskab 2017 - Scleroseforeningen 
• Ansøgning - Scleroseforeningen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 5.000 kr. 
  
Foreningens formål er at repræsentere foreningen i lokalområdet og skal bl.a.: 

• afholde arrangementer for medlemmer med sclerose i alle aldersgrupper  
• sikre bedst mulig kendskab til sygdommen 
• ved events og anden fundraising bidrag til finansiering af afdelingens arbejde og 

aktiviteter 
  
Et eventuelt tilskud vil skulle anvendes til et foredrag med Anne Larsen, som er koge-
bogsforfatter og foredragsholder. 
Hvordan kan kroppen blive sund via kosten? 
  
Målgruppen er scleroseforeningen og andre handicapforeningers medlemmer, pårørende 
, venner og andre interesserede. 
  
I Struer Kommune er der pt. 110 medlemmer. 
  
Der vil være en egenbetaling på 50 kr. pr. deltager. Og der forventes 100 deltagere. 
   

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-17 

15.        Lokalforeningen Bedre Psykiatri for Pårørende 

Bilag 

• Regnskab - Bedre Psykiatri 
• Ansøgning - Bedre Psykiatri 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 6.000 kr. 
  
Foreningens formål er hjælp og samvær for pårørende med tætte relationer til psykisk 
syge og sårbare. 
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Et eventuelt tilskud vil skulle anvendes til et godt og vidensfyldt foredrag. Hvilke udfor-
dringer arbejdes der med? 
Foreningen skal gerne være kendt af alle og de tilbud foreningen tilbyder pårørende.  
  
Der er 112 brugere bosiddende i Struer Kommune. 
  
Ved aktiviteter betales der 25 kr. til kaffe og kage. 
   

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-17 

16.        Osteoporoseforeningen afd. Midtjylland - Viborg, Skive, Struer 
og Lemvig kommuner 

Bilag 

• Osteporoseforeningen - bilag 
• Ansøgning - Osteporoseforeningen 

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 førlighed og trivsel hele livet, og derved undgår rygsammen-
fald med store smerter og omkostninger til følge. 
  
Et eventuelt tilskud vil skulle anvendes til foredrag med relevante foredragsholdere, 
f.eks. fysioterapeut, læge, farmaceut, kostvejleder. 
Vi har her den 15. marts et foredrag med klinisk diætist Kirsten Bønløkke, som har stor 
viden om kost, kalk og D-vitamin - og hvilke behov man har, når man er ramt af knogle-
skørhed. 
  
Vi har ca. 56 medlemmer i Struer Kommune. 
  
Ved vore foredrag er der en egenbetaling på 40 kr for medlemmer og 60 kr. for ikke 
medlemmer. 
  

Beslutning 

Godkendt. 
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27.15.12-A00-1-17 

17.        Bølgelejren, Ungdommens Røde Kors 

Bilag 

• Ansøgning - Bøgelejren 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 8.000 kr. 
  
Foreningens formål er at børn i alderen 7 - 13 år, med sociale, psykiske og fysiske pro-
blemer, får en god sommerferieoplevelse, hvor de føler sig værdsat, ligeværdige og som 
en del af en gruppe. 
Bølgelejren får børn, som indstilles af kommunerne samt de lokale røde kors afdelinger. 
Ferieopholdet er tænkt som et pusterum for børnene, der har en vanskelig hverdag, og 
som har brug for positive impulser. 
Fokus for alle aktiviteter og al social samvær er at inkludere og skabe plads og rum for 
alle børn. 
  
Et eventuelt tilskud vil skulle anvendes som et bidrag til Ferielejren, hvor det enkelte 
barn så vidt muligt får en ønskedag, hvor det enkelte barn kan få et ønske opfyldt. Det 
kunne være en tur i sommerland, svømmehal og andet. 
  
I 2017 deltog 6 børn fra Struer Kommune på Bølgelejren. 
  

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 6.000 kr.  
Udvalget forventer fortsat at 6 børn fra Struer kan deltage i lejren. 
  

27.15.12-A00-1-17 

18.        Foreningen for de frivillige aktiviteter på Anker Fjord Hospice, 
Hvide Sande 

Bilag 

• Ansøgning -Anker Fjord 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 5.000 kr. 
  
Foreningens formål er at dygtiggøre, udvikle og bevare motivationen hos de frivillige, så 
de fortsat kan deltage i husets liv døgnet og året rundt, til glæde for patienter og pårø-
rende. 
Der møder dagligt 2 frivillige ind. 
  



 

 

Frivillighedsudvalg, 1. marts 2018 Side 11 
 

Et eventuelt tilskud skal anvendes til temadage med indledere udefra. 
  
I 2016 var der 10 patienter fra Struer Kommune.  
  

Beslutning 

Afslag. 
  

27.15.12-A00-1-17 

19.        Beboerforeningen Baunekrogen 

Bilag 

• Ansøgning Baunekrogen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 20.000 kr. 
  
Et eventuelt tilskud skal anvendes til aktiviteter torsdag eftermiddag og andre sociale 
arrangementer = 8.000 kr., og buskørsel hver 2. måned = 12.000 kr. 
  
Der er en egenbetaling på 20 kr. gang + til kørsel ved udflugter 50 - 70 kr. 
  

Beslutning 

Foreningen bevilges 8.000 kr. til aktiviteter samt 8.000 kr. til buskørsel 4 gange årligt. 
  

27.15.12-A00-1-17 

20.        Hjerteforeningen Struer 

Bilag 

• Hjerteforeningen Struer 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 10.000 kr. 
  
Foreningens formål er at støtte Hjerteforeningens budskaber, patienter og pårørende.  

• Arrangere gåtur på Hjertestierne i Struer Kommune,  
• Hjertemotion i Struer Fitness 
• Hyre foredragsholdere målrettet borgere i Struer Kommune 

  
Et eventuelt tilskud vil skulle anvendes til følgende ideer: 
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• flere gåture på kommunens Hjertestier i Søndbjerg og i Struer med efterfølgende 
uddeling af vand og frugt 

• måske etablering af en Hjertesti mere i kommunen 
• forskellige arrangementer: foredrag, kursus i genoplivning osv. 

  
Der er 618 medlemmer i Struer Kommune. 
   

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-17 

21.        UFL Vestjylland 

Bilag 

• UFL Vestjylland 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 25.000 kr. 
  
Foreningen UFL Vestjylland er en lokal klub under Landsforeningen Unge for Ligeværd. 
Klubben er et fritidstilbud til unge med særlige behov fra 18 år og opefter. 
Den drives udelukkende på frivillig basis. 
  
Foreningens formål er 

• at skabe ligeværdige vilkår for unge med særlige behov 
• at skabe et lokalt mødested og et socialt netværk 
• at medvirke til at arrangere fritidsoplevelse og klubaktiviteter 
• at skabe et fællesskab hvor alle er ligeværdige 
• at udbrede kendskabet til Ligeværd og det vi arbejder for 

  
Et eventuelt tilskud skal anvendes til fortsat at kunne drive klubben med det, der kræves 
at materialer samt til aktiviteter både i og ud af huset. 

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 10.000 kr. 
  

27.15.12-A00-1-17 

22.        EHS-Foreningen 

Bilag 

• EHS foreningen 
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Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 9.000 kr. 
  
EHS er en forkortelse for Elektro Hyper Sensitivitet og kaldes ofte el-overfølsomhed. 
EHS er en miljølidelse, der giver børn, uge og voksne en række forskellige fysiske symp-
tomer i forbindelse med ophold i nærheden af udstyr, der giver elektromagnetisk udstrå-
ling, også omtalt som EMF = elektromagnetiske felter, eller populært kaldet elektro-
smog. 
  
Foreningens formål er  

• at udbrede kendskabet til EHS - herunder især forebyggelse 
• at få flere medlemmer 
• at få flere frivillige hjælpere og ambassadører 

  
Pr. 22. april 2018 dannes en EHS-lokalgruppe Midtjylland, der dækker hele Region 
Midtjylland. 
  
Et eventuelt tilskud skal anvendes til et projekt, der består af 2 kurser for frivillige i an-
dre foreninger.  
De skal gennem kurset opnå kendskab til EHS, og derved kunne spotte EHS-ramte, og 
evt. henvise til EHS-rådgivning osv. 
  
For deltagelse på kurserne er der en egenbetaling på 200 kr.  
  
Se yderligere information om EHS samt beskrivelse af ovennævnte kurser i vedlagte ma-
teriale. 
  

Beslutning 

Afslag. 
  

27.15.12-A00-1-17 

23.        Kræftens Bekæmpelse Struer Lokalforening 

Bilag 

• KB Budget 2018 Netværkscafeen.pdf 
• KB - Årsregnskab Netværkscafe 2017.pdf 
• KB - Årsregnskab  
• Ans. - Kræftens bekæmpelse - Struer 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 20.000 kr.  
  
Foreningens formål er: 

• at arrangere foredrag relateret til kræftsygdomme og -behandling, og som er 
åben for alle interesserede 

• at organisere Landsindsamling i Struer og på Thyholm i april 
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• at lave arrangementer i forbindelse med Lyserød Lørdag i oktober 
• at drive Netværkscaféen - et mødested for personer bosat i Struer Kommune, 

som er eller har været ramt af kræft - der er møde 1 gang i måneden 
  
Et eventuelt tilskud vil skulle anvendes til drift af Netværkscaféen, som holder til i Aktivi-
tetscenter Struer. Caféen er et mødested for mennesker, der har eller har haft kræft og 
er i en sårbar fase i livet. 
Vi vil gerne kunne tilbyde arrangementer, som relaterer til brugernes hverdag som 
kræftsyg. Temaerne kunne være bevægelse/træning, mindfulness, personlig pleje (pa-
ryk,hud), alternativ behandling, jura, familierådgivning. 
Med et økonomisk tilskud til Caféen vil vi kunne tilbyde langt mere interessante møder 
og arrangementer. 
  
Der er pt. 5-7 brugere og 4 frivillige i Struer kommune. 
Der betales 5,- kr. pr. gang til kaffe/frugt. 
    

Beslutning 

Afslag. 
  

27.15.12-A00-1-17 

24.        HK seniorer Struer-Lemvig 

Bilag 

• HK  
• HK Regnskab 2017 
• HK - bilag 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 1.700 kr. 
  
Foreningens formål er at arrangere  

• møder og foredrag med kulturelt indhold 
• udflugter 
• at øge samværet for vore medlemmer for at bryde ensomheden 

  
Et eventuelt tilskud vil skulle anvendes til et foredrag 'Busrejseleder i de glade 60'er'. 
Program vedlagt. 
  
Der er ca. 250 brugere og frivillige bosidende i Struer kommune. 
  
Egenbetaling på 30 kr. til arrangementer. 
  

Beslutning 

Godkendt. 
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25.        Dansk Handicap Forbund - MidtVest Afdeling 

Bilag 

• DHF - Årsregnskab 2016.pdf 
• DHF - MidtVest 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et 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. 
  
Et eventuelt tilskud vil skulle anvendes til: 

• foredrag 
• spis-sammen aftener 
• ture ud i det grønne med museums besøg, samt med kaffekurve 
• tur til Hall Ege lokalhistorisk museum 
• indkøbstur til Tyskland 
• tur til TV MidtVest, som tilskuere i en aftenudsendelse 
• en månedlig madklub m.m. 

  
Vores største udgifter ved arrangementer er oftest leje af liftbusser, samt leje af lokaler 
med plads til mere end 40 deltagere. 
  
Der er 25 brugere og frivillige bosidende i Struer Kommune. 
  
Der er egenbetaling ved arrangementerne med max 200 kr. pr. deltager. 
   

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 5.000 kr. til aktiviteter. 
  

27.15.12-A00-1-17 

26.        Børns Voksenvenner 

Bilag 

• Børns Voksenvenner 
• Børns Voksenvenner - Kasseraport 2017.xlsx 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om et tilskud på 5.000 kr. 
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Foreningens formål er at finde en voksen støtte for børn, der har behov. 
Det kan være for at komme ud, hvis barnets hjem mangler overskud til barnet. Vi har 
børn, der kommer fra rigtige dårlige hjem. 
  
Et eventuelt tilskud skal anvendes til at invitere børnene og deres voksenven med til 
forskellige events. 
Vi har tænkt at lave en tur til wow-park til sommer, da mange af de børn vi har ikke har 
mulighed for sådan en tur. 
  
Der er 10 børn og 7 frivillige der er bosiddende i Struer Kommune. 
   

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 3.000 kr. til aktiviteter. 
  
 


