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27.15.12-A00-1-17 

27.        Godkendelse af referat fra møde den 1. marts 2018 

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-17 

28.        Budget og Regnskab 

Bilag 

• Forbrug efter mødet den 2018.03.01 

Beslutning 

Til efterretning. 
  

27.15.12-A00-1-17 

29.        Nyreforeningen Kreds Vestjylland 

Bilag 

• Nyreforeningen Kreds Vestjylland 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 5.000 kr. 
  
Nyreforeningen er en landsdækkende organisation med 15 kredse, hvoraf Kreds Vestjyl-
land er den ene. Kreds Vestjylland dækker det gamle Ringkøbing Amt. 
  
Foreningens formål er at varetage nyresyges-, organdoners- og pårørendes interesser. 
  
Et eventuelt tilskud skal anvendes til honorering af kursusgebyrer til medlemmernes del-
tagelse i relevante kurser på landsplan. 
Tidligere har kurserne været gratis. 
  
Formålet med at dække udgifterne til kurser er at få flere medlemmer til at deltage. 
  
Foreningen har 32 medlemmer. 
  
Foreningen modtog sidste år 9.000 kr. i tilskud.  
  
Ansøgning og årsregnskab for 2017 vedlægges. 
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Beslutning 

Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-17 

30.        Lokalafdelingen af Høreforening Struer - Thyholm - Lemvig 

Bilag 

• Høreforeningen Struer-Thyholm-Lemvig 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 7.000 kr. 
  
Foreningens formål er at afholde aktiviteter for medlemmer i lokal afdeling og for andre 
interesserede. 
  
Et eventuelt tilskud dækker udelukkende udgift til foredragsholder Heidi List, der er hø-
rekonsulent, og annoncer. 
  
Der er 96 medlemmer i Struer Kommune. 
  
Foreningen fik i 2017 et tilskud på 3.000 kr. og ingen tilskud i 2016. 
  
Ansøgning og Regnskab for 2017 vedlægges. 
   

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 6.000 kr. 
  

27.15.12-A00-1-17 

31.        Landsforeningen Autisme Kreds MidtVest 

Bilag 

• Regnskab - Autisme Kreds Midtvest 
• Budget - Autisme Kreds Midtvest 
• Ansøgning - Autisme Kreds Midtvest 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 
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Foreningens formål er,  
• at støtte familier med autisme,  
• at oplyse og informere om autisme. 

  
Foreningen har 45 medlemmer - ingen aktive frivillige pt. 
Foreningen dækker alle kommuner i det tidligere Ringkøbing Amt. 
  
Et eventuelt tilskud skal bruges til et nyt tilbud til vores medlemmer i Struer Kommune: 
Åben café-aftener med et kort fagligt oplæg, hvor forældre, pårørende, voksne søskende 
og bedsteforældre kan komme og tale om, hvordan det er at have autisme i familien. 
Planen er at mødes ca. hver 6 uge med start juni 2018 og slut marts 2019. 
Vi oplever at medlemmerne har svært ved at komme til Herning til aftensarrangementer, 
derfor prøver vi med dette nye tiltag. 
  
Foreningen modtog sidste år 6.000 kr. 
  
Ansøgning, regnskab og budget vedlægges. 
   

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 7.000 kr. 
  

27.15.12-A00-1-17 

32.        Struer Billardklub BK61 

Bilag 

• Ansøgning - Struer Billiardklub 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 14.000 kr. 
  
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til keglebillard i Danmark. 
Den har desuden en stor betydning for social samvær, da der er 25 pensionister i klub-
ben, og den er for nogles vedkommende deres eneste kontakt udadtil. 
  
Et eventuelt tilskud skal anvendes til køb af projektor med tilbehør til undervisningsbrug 
samt i forbindelse med foredrag m.m. 
  
Foreningen har 29 brugere. 
  
Ansøgning, regnskab samt tilbud på projekter vedlægges.  
  

Beslutning 

Afslag med baggrund i, at frivillighedsudvalget ikke vurderer at målgruppen rammer ud-
valgets retningslinjer. 
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27.15.12-A00-1-17 

33.        Menighedsplejen ved kirker i Struer Kommune 

Bilag 

• Menighedsplejen - Budget 2018.doc 
• Menighedsplejen - Regnskab 2017.doc 
• 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 + bestyrelsen. 
Antallet af brugere kan variere efter behov.  
Alle med bopæl i Struer Kommune har mulighed for at benytte tilbuddet. 
  
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 
• besøgstjeneste hos ældre og ensomme 
• sorggrupper for efterladte voksne 

  
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. 
  
Foreningen modtog sidste år 10.000 kr. 
  
Ansøgning, regnskab 2017 og budget 2018 vedlægges. 
   
  

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-17 

34.        KOL-gruppen (sangkor) 

Bilag 

• KOL gruppen 
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Sagsfremstilling 

Selvhjælpsgruppen søger om tilskud på 2.500 kr. 
  
Selvhjælpsgruppens formål er at bedre livskvaliteten for KOL-patienter. 
  
Gruppen er på 14 medlemmer. 
  
Et eventuelt tilskud skal anvendes til deltagelse i lungekorkoncert i Aarhus. 
  
Ansøgning og regning på bustransport Struer - Aarhus vedlægges. 
   

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-17 

35.        Bøgelunds Vennekreds 

Bilag 

• Bøgelund - Tilbud Thy Teltudlejning.pdf 
• Budget - Bøgelund 
• Ansøgning - Bøgelund 
• Bøgelund - vedtægter 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 
  
Foreningens formål er  

• at være med til aktivt at fremme det hjemlige miljø på Bøgelund, ved samarbejde 
med beboerne, pårørende og personale 

• at medvirke ved aktiviteter og øvrige arrangementer til gavn og glæde for Bøge-
lund. 

  
Et eventuelt tilskud skal anvendes til afholdelse af et størrer arrangement/fest på Bøge-
lund. 
Tilskuddet skal primært bruges til dækning af leje af telt, borde og stole, der skal opstil-
les på P-pladsen ved Bøgelund. I teltet vil der være mulighed for musik og sang / fælles-
sang, hvilket i høj grad øger livskvalitet hos de sårbare dementramte beboere. 
  
Der er 41 brugere/beboere og 25 frivillige og 13 medlemmer. 
  
Beboerne betaler via forplejningsaftalen og de frivillige og pårørende betaler 140 kr. pr. 
person. 
  
Ansøgning, budget for arrangementet, årsregnskab m.m. vedlægges. 
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Beslutning 

Godkendt. 
  

27.15.12-A00-1-17 

36.        Den Tamilske Musik Forening 

Bilag 

• Ansøgning - Den Tamilske Musik forening 

Sagsfremstilling 

Foreningens søger om tilskud på 10.000 kr. 
  
Foreningens formål er at der til en vis grad kan skabes lokal integration på tværs af de 
kulturelle forbindelser/netværker, gennem den musikalske genre.  
Åbenhed er en vigtig nøgle for foreningen, hvilket medfører til at foreningen også har til 
formål at oplyse kultur og skabe fællesskab i forskelligheden. 
  
Et eventuelt tilskud skal bruges til en multikulturel aften, der med fokus på forskellighe-
derne og med udgangspunkt i en åbendanskhed og integration. 
Det ønskes derfor at kunne arrangere en dag, hvor kulturerne giver mulighed for at kun-
ne gå i dialog gennem det musikalske såsom dans, teater, sang m.m. 
Der vil være mulighed for at møde nationaliteter såsom dansk, tamilsk, somalisk, syrisk, 
nepalesisk m.m. 
  
Målgruppen er den lokale befolkning, alderen spiller her ingen grænse/rolle. Der vil være 
mulighed for at kunne tilmelde sit program, så der vil blive reklameret for begivenheden 
gennem avisen, løbesedler og de sociale medier. 
  
Foreningen ønsker at holde arrangementet den 10.11.2018 ved langhøj hallen i Struer, 
med gratis entre for alle. 
  
Foreningen har 32 medlemmer. 
  
Ansøgning og regnskab vedlægges. 
   
  

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 5.000 kr. 
  

27.15.12-A00-1-17 
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37.        Cafe Kilens Vennekreds 

Bilag 

• Ansøgning - Cafe Kilens Vennekreds 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 
  
Foreningens formål er at være til støtte for borgere med hukommelsessvækkelse, deres 
pårørende samt frivillige og andre interesserede.  
  
Foreningen har 32 medlemmer. 
Der er en deltagerbetaling på 20 kr. pr. gang pr. bruger. 
  
Et eventuelt tilskud skal bruges til at arrangere 2 ture i løbet af sensommeren. Turene er 
tænkt til Jegindø og til Søndbjerg. De skal foregå i bus med demente, pårørende og de-
menskonsulenter. 
Vi vil gennem samværet styrke sammenholdet, og ved nogle gode fælles oplevelser for 
en stund gøre livet lidt lettere for både pårørende og demente. 
  
Foreningen modtog sidste år et tilskud på 10.000 kr. 
  
Ansøgning, regnskab 2017 og budget m.m. vedlægges.  
   

Beslutning 

Godkendt. 
  
Udvalget er opmærksomme på, at foreningen har en kassebeholdning af en vis størrelse. 
  

27.15.12-A00-1-17 

38.        Lærkehusets Venner 

Bilag 

• Ansøgning - Lærkehusets Venner 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 
  
Foreningens formål er at kunne gøre hverdagen sjovere for demens brugere af Lærkehu-
set. 
  
Foreningen har i alt 40 medlemmer og brugere. 
  
Et eventuelt tilskud skal bruges til 
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• sommerfest i juni med telt, gamle biler, pølsevogn dans og musik (5.000 kr) 
• besøg af Per Odgaard nogle gange, nu for 10. gang (5.000 kr.) 

  
Til sommerfesten er der en egenbetaling på 100 kr., som går til maden. 
  
Ansøgning m.m. vedlægges. 
   

Beslutning 

Godkendt. 
  
Udvalget er opmærksomme på, at foreningen har en kassebeholdning af en vis størrelse. 
  
  

27.15.12-A00-1-17 

39.        Struer Pensionist Svømmeklub 

Bilag 

• Regnskab - Struer Pensionist Svømmeklub 
• Budget - Struer Pensionist svømmeklub 
• Ansøgning - Struer Pensionist Svømmeklub 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 8.000 kr. 
  
Foreningens formål er et aktivt og socialt liv for pensionister / førtidspensionister på 
tværs af kommunen via svømning / varmtvandsbassin. 
  
Foreningen har 62 medlemmer. 
  
Medlemmerne betaler kontingent med 600 kr. årligt. 
  
Et eventuelt tilskud skal bruges til:  

• at fastholde nuværende kontingent, da det forudsættes at øget kontingent vil ha-
ve en negativ indflydelse på medlemstallet 

• fysioterapeut 1 gang hver måned 
• pjecer til brug for medlems tilgang 
• sociale foretagender herunder generalforsamling, julehygge, seniorbio 

  
Foreningen modtog sidste år et tilskud på 3.500 kr. 
  
Ansøgning, regnskab og budget vedlægges. 
   

Beslutning 

Foreningen meddeles afslag på deres ansøgning, idet der ved behandling af seneste an-
søgning i november 2017 blev skrevet følgende i beslutnigen: 
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"Foreningen bevilges et tilskud på 3.500 kr. til aktiviteter der IKKE er fysioterapitimer." 
  
I ansøgningen angives, at de 3.500 kr. er anvendt netop til fysioterapi timer.  
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