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27.15.12-A00-1-17 

40.        Godkendelse af referat fra møde den 20. juni 2018 

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-17 

41.        Budget og Regnskab 

Bilag 

• Forbrug efter mødet den 2018.06.20 

Beslutning 

Til efterretning. 

  

27.15.12-A00-2-17 

42.        Kvisten - terapi til ofre for seksuelle overgreb 

Bilag 

• Kvisten - terapi til ofre for seksuelle overgreb 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 5.500 kr. 

  

Kvisten er en forening, der laver frivilligt social arbejde for mennesker, der har været 

udsat for seksuelle overgreb. 

Kvisten er organiseret med en direktør, tre afdelingsledere, to medarbejdere i admini-

strationen samt 60 frivillige terapeuter samt en taskforce bestående af 10 tidligere bru-

ger. 

  

Kvisten tilbyder individuel terapi, gruppeterapi og telefonrådgivning. Et grundlæggende 

princip i Kvisten er, at de frivillige terapeuter arbejder i den kommune, hvor de bor. Det-

te er med til at sikre, at vi er så tæt på den enkelte borger som muligt. 

  

Kvisten er en forening, der gennem frivilligt, ulønnet arbejde har til formål: 

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

deres pårørende 

• at virke for seksuelt overgrebenes interesser 

• at via samarbejde med beslægtede foreninger at synliggøre omfanget. 

  

Bilag/Punkt_41_Bilag_1_Forbrug_efter_moedet_den_20180620.pdf
Bilag/Punkt_42_Bilag_1_Kvisten__terapi_til_ofre_for_seksuelle_overgreb.pdf
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Et eventuelt tilskud skal anvendes til: 

1. kørsel til supervision, kurser og øvrige personaleaktiviteter - 2.500 kr. 

2. annoncering - 3.000 kr.  

  

Kvisten har 3 frivillige terapeuter, som er bosiddende i Struer Kommune.  

Der er pt. 5 brugere. 

Der er et medlemskontingent på 600 kr. pr. år. 

  

Kvisten modtog i 2017 - 4.500 kr. til supervision. 

  

Ansøgning og årsrapport 2016 vedlægges. 

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-17 

43.        GAME Denmark 

Bilag 

• Ansøgning - GAME 

• REGNSKAB - A°rsrapport_2017_GAME.pdf 

• GAME Årsrapport 2017.pdf 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 

  

Foreningen GAME ledes af en frivillig bestyrelse. GAME organiserer mere end 150 unge 

rollemodeller, der på frivilligbasis gør en forskel for børn og unge i udsatte boligområder, 

ved at arrangere træninger i street dans, street basket, gadeforbold og parkour. 

  

GAME's vision/formål er, at alle børn og unge skal have adgang til idræt og kultur. 

Ved at uddanne lokale unge fra udsatte boligområder til at være instruktører og rollemo-

deller, skaber GAME positive sociale forandringer, der både rykker det enkelte barn og 

boligområdet som hedhed. 

Aktiviteternes formål er derfor at udbrede frivilligedrevet gadeidræt for at gøre en forskel 

for børn og unge fra det udsatte boligområde Ådalen i Struer. 

  

I Ådalen i Struer er det Odin Jørgensen (17 år) og hans far John, der har varetaget træ-

ningen siden foråret 2017. I foråret 2018 har Odin fået en medplaymaker Ishara Kalam-

ba (21 år). Dette var en målsætning fra sidste år. Ishara er også en engageret basket-

spiller og drømmer også om at kunne igangsætte danseaktiviteter for børnene. 

Odin er meget bidt af at træne og spille basketball. Både Odin og Ishara har været på 

GAME's playmakercamp, hvor de har deltaget på basketsporet og fået redskaber til, 

hvordan man kan bruge basketball, som et redskab til at lære børn og unge om f.eks. 

selvtillid og teamwork.  

  

Bilag/Punkt_43_Bilag_1_Ansoegning__GAME.pdf
Bilag/Punkt_43_Bilag_2_REGNSKAB__Arsrapport_2017_GAMEpdf.pdf
Bilag/Punkt_43_Bilag_3_GAME_Aarsrapport_2017pdf.pdf
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På street basketbanen i Ådalen afholder Odin og Ishara en ugentlig baskettræning. Del-

tagerne til træningerne i Ådalen er drenge og piger i alderen 6-10 år. Størstedelen af 

deltagerne er flygtninge børn. Der har været op til 17 deltagere til baskettræningerne. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til rekruttering og til at uddanne flere lokale unge. 

Målet er at få etableret en lokal mere bæredygtig frivilliggruppe. 

På baggrund af sidste års deltagertal på hele 127 deltagere - regner vi med at overstige 

dette tal i 2019. 

  

GAME modtog i 2017 - 25.000 kr. til basketball træninger i Ådalen. 

  

Ansøgning, årsrapport og årsberetning for 2017 vedlægges.    

Beslutning 

Foreningen bevilges et beløb på 7.500 kr. 

  

 

27.15.12-A00-1-17 

44.        Hjernesagen Holstebro, Struer og Lemvig 

Bilag 

• Hjernesagen - regnskab 2017.pdf 

• Ansøgning, Hjernesagen, Holstebro, Lemvig, Struer 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 2.000 kr. 

  

Foreningens formål er at danne socialt samvær for folk med hjerneskade. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til udflugter og diverse fester. 

  

Der er 50 medlemmer i Struer Kommune. 

  

Der er en egenbetaling på ca. 100 kr. 

  

Foreningen modtog sidste år 2.000 kr. 

  

Ansøgning og regnskab for 2017 vedlægges. 

   

Beslutning 

Godkendt. 

  

 

 

Bilag/Punkt_44_Bilag_1_Hjernesagen__regnskab_2017pdf.pdf
Bilag/Punkt_44_Bilag_2_Ansoegning_Hjernesagen_Holstebro_Lemvig_Struer.pdf
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27.15.12-A00-1-17 

45.        Struer Fjerkræklub 

Bilag 

• Struer Fjerkræklub 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 4.500 kr. 

  

Foreningens formål er at holde race høns, udruge og fremavle høns med de rigtige farver 

og tegninger. 

  

Et eventuelt tilskud skal som tidligere år anvendes til formiddagskaffe for alle plejehjem i 

Struer Kommune i august. 

  

Foreningen er på ca. 40 medlemmer. 

  

Der er ingen deltagerbetaling. 

  

Foreningen fik sidste år bevilget 4.500 kr. 

  

Ansøgning og Budget 2018 vedlagt. 

Beslutning 

Godkendt. 

  

Udvalget er interesseret i, hvor mange af de ældre fra kommunens plejecentre der del-

tager i arrangementet. 

  

 

27.15.12-A00-1-17 

46.        Aktiv Onsdag 

Bilag 

• Ansøgning - Aktiv Onsdag 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 600 kr. 

  

Foreningens formål er at aktivere seniorer bedst muligt med fysisk aktivitet, samvær, 

sjov, sang, fællesskab og sundhed. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til frugt, der skal uddeles til deltagerne på "Store Gå 

Dag" den 22. september 2018. 

Bilag/Punkt_45_Bilag_1_Struer_Fjerkraeklub.pdf
Bilag/Punkt_46_Bilag_1_Ansoegning__Aktiv_Onsdag.pdf
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Store Gå Dag er et samarbejde mellem Struer Hjerteforening, Struer Idræftsforbund, 

Struer Firmaidræts Støtteforening og Akiv Onsdag. 

  

Foreningen har 350 medlemmer og 24 frivillige. 

  

Der er en egenbetaling på 10 kr for kaffen. 

  

Ansøgning vedlægges 

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-17 

47.        Foreningen Danske DøvBlinde FDDB 

Bilag 

• FDDB - vedtægter 2017.pdf 

• FDDB - årsregnskab 2017.pdf 

• FDDB - Budget 2019.xlsx 

• FDDB Ansøgning 2018.docx 

• FDDB - Hovedbestyrelse 2018.docx 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 3.993,33. 

  

Foreningens målgruppe er døvblinde borgere bosat i Struer Kommune. 

  

Foreningens formål er at arbejde for synliggørelse og inklusion i samfundet og at være et 

livgivende samlingspunkt og netværk for organisationens medlemmer i hverdagen. 

ERFA-gruppens formål er at tilbyde døvblinde borgere et særligt fællesskab og at bringe 

den enkelte ud af ensomhed og isolation. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til fortsat synliggørelse og inklusion i samfundet samt 

at deltage i særligt tilrettelagte arrangementer, hvor der er plads og ro til at kommuni-

kere og til at se og høre hinanden. 

  

Der er 1 medlem i Struer Kommune. 

Der er ved aktiviteter en egenbetaling på 30 kr. til kaffe og kage. 

  

Ansøgning og Regnskab for 2017 vedlægges. 

Beslutning 

Afslag med baggrund i, at foreningen ikke er lokalt forankret i Struer Kommune og ej 

heller er aktiviteten til gavn for et betydeligt antal borgere i Struer Kommune. 

  

Bilag/Punkt_47_Bilag_1_FDDB__vedtaegter_2017pdf.pdf
Bilag/Punkt_47_Bilag_2_FDDB__aarsregnskab_2017pdf.pdf
Bilag/Punkt_47_Bilag_3_FDDB__Budget_2019xlsx.pdf
Bilag/Punkt_47_Bilag_4_FDDB_Ansoegning_2018docx.pdf
Bilag/Punkt_47_Bilag_5_FDDB__Hovedbestyrelse_2018docx.pdf
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27.15.12-A00-1-17 

48.        Lyngs Gamle Mølle 

Bilag 

• Regnskab - Lyngs Gamle Mølle 

• Ansøgning - Lyngs Gamle Mølle 

• Ansøgning - Lyngs Gamle Mølle 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 3.500 kr. 

  

Foreningens formål er at bevare Lyngs Gamle Mølle samt skabe aktiviteter i den, som 

giver overskud, som bruges til vedligeholdelse og i år til nye vinger. 

  

Foreningen har en fast tradition med at afholde juleaften i møllen, for enlige og mindre 

bemidlede. 

Der er omkring 25 personer hver år - sidste år var der flere fra Struer. 

Aftenen forløber som en traditionel juleaften med juleand og flæskesteg m.m. 

  

Et eventuelt tilskud skal medvirke til, at ovenstående arrangement kan fortsætte. 

  

Hver deltager betaler 125 kr / 75 kr. for at deltage juleaften. 

  

Sidste år modtog foreningen 2.500 kr. 

  

Ansøgning og regnskab for 2017 vedlægges. 

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-17 

49.        Ældre Sagen, Struer - Thyholm Lokalafdeling 

Bilag 

• Regnskab 2018 - Ældre Sagen 

• Ansøgning - Ældre Sagen 

• Ansøgning - Ældre Sagen 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 13.000 kr. 

  

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

værdigt og meningsfyldt liv. Vi hjælper og støtter de svage og socialt truede og arbejder 

Bilag/Punkt_48_Bilag_1_Regnskab__Lyngs_Gamle_Moelle.pdf
Bilag/Punkt_48_Bilag_2_Ansoegning__Lyngs_Gamle_Moelle.pdf
Bilag/Punkt_48_Bilag_3_Ansoegning__Lyngs_Gamle_Moelle.pdf
Bilag/Punkt_49_Bilag_1_Regnskab_2018__Aeldre_Sagen.pdf
Bilag/Punkt_49_Bilag_2_Ansoegning__Aeldre_Sagen.pdf
Bilag/Punkt_49_Bilag_3_Ansoegning__Aeldre_Sagen.pdf
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for, at ældre kan klare sig selv bedst og længst mulig på egne betingelser som aktive, 

livsglade og ligeværdige medlemmer af samfundet. 

Der afholdes Café eftermiddage, der skal medvirke til at give mere livskvalitet og gode 

oplevelser, så man føler sig godt tilpas og bliver gladere. 

  

Der er ca. 3.500 medlemmer i vores lokalafdeling og 55 frivillige.  

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til: 

• 5.000 kr. til informationsmøder for besøgsvenner og "telefonstjerne" samt udgif-

ter til telefon og transport 

• 3.000 kr. til foredragsholdere og musikunderholdning 

• 5.000 kr. til annoncer og trykning af vore foldere 

  

Ved Café eftermiddagene er der altid en egenbetaling på ca. 50 kr.  

  

Ansøgning, Årsregnskab 2017 og budget for det kommende år vedlægges. 

  

Beslutning 

Foreningen bevilges 8.000 kr. til aktiviteter. 

  

27.15.12-A00-1-17 

50.        Parasollen Struer 

Bilag 

• Parasollen - budget 2018-19 

• Ansøgning - Parasollen 

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. 

  

Parasollens udfordring er at mange af vore 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. 

For mange af vore brugere er julen den værste tid på året. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes som tilskud til julemaden m.m.  

  

Til alle arrangementer opkræves der et symbolsk beløb - 20 kr. for mad. 

  

Parasollen har 60 brugere og 8 frivillige. 

  

Foreningen modtog i 2017 - 20.000 kr. 

  

Ansøgning, regnskab og budget for 2019 vedlægges. 

   

Bilag/Punkt_50_Bilag_1_Parasollen__budget_201819.pdf
Bilag/Punkt_50_Bilag_2_Ansoegning__Parasollen.pdf
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Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 10.000 kr. 

  

 

27.15.12-A00-1-17 

51.        Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF) 

Bilag 

• ULF - årsregnskab 2017.pdf 

• Ansøgning - ULF 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 34.800 kr. 

  

Foreningens formål er at hjælpe andre udviklingshæmmede til at opnå lige muligheder 

og selvbestemmelse over egen person.  

  

Foreningen er for og af mennesker med udviklingshæmning. ULF vil gerne lave aktivite-

ter lokalt i de enkelte kommuner i samarbejde med de "lokale kræfter". 

Se yderligere oplysninger i vedhæftede ansøgning. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til: 

• 9.300 kr. 1-dags kursus - diabetes 

• 5.000 kr. minikursus/foredrag - hygiejne 

• 5.000 kr. minikursus/foredrag - arbejde  

• 5.000 kr. minikursus/foredrag - frivillighed 

• 4.000 kr. støtte til koordinering 

• 2.500 kr. materialer 

• 4.000 kr. transport af frivillige støttepersoner  

I alt   34.800 kr. 

  

Der er 75 brugere i Struer kommune og 10 frivillige. 

  

Ansøgning og årsregnskab for 2017 vedlægges. 

   

Beslutning 

Afslag med baggrund i, at foreningen ikke er lokalt forankret i Struer Kommune. 

 

 

 

 

 

  

Bilag/Punkt_51_Bilag_1_ULF__aarsregnskab_2017pdf.pdf
Bilag/Punkt_51_Bilag_2_Ansoegning__ULF.pdf
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27.15.12-A00-1-17 

52.        Multi Aktiv Forening Struer 

Bilag 

• Multi Aktiv Forening - budget 

• Ansøgning - Multi Aktiv Forening 

• Brev-Ansøgning - Multi Aktiv Forening Struer 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 22.000 kr. 

  

Foreningens formål er at medvirke til  

• at forbedre sundheden blandt etniske medborgere i Struer området gennem mo-

tionsaktiviteter, madlavning på tværs af kulturer og foredrag.  

• at afholde og medvirke i kulturelle arrangementer og formidling - venskab er 

kendskab. 

• at medvirke til bedre integration, socialt samarbejde og viden mellem Struer 

kommunes borgere generelt og mellem de etniske minoriteter især. Herunder 

sørge for, at ældre og syge etniske medborgere bliver inkluderet i fællesskabet, 

kommer ud af huset, frem for at blive isoleret 

• at starte uddannelsestiltag for at styrke integration og demokratiforståelse blandt 

etniske minoriteter. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til etablering af foreningen, opstart af aktiviteter, i 

første omgang mortions- og madlavningsaktiviteter, badminton, vollybold, cricket, kur-

sus om førstehjælp samt hjertestarter m.m. 

• 1.000 kr. opstart og videre drift af foreningen 

• 3.000 kr. tilskud til madlavningsaktiviteter på tværs 

• 2.000 kr. 2 foredrag  

• 2.000 kr. sociale og kulturelle aktiviteter 

• 2.000 kr. badminton + tilbehør 

• 2.000 kr. vollybold (3 bolde)  

• 2.000 kr. fodbold indendørs/udendørs 

• 500 kr. chicket - opstart 

• 500 kr. kursus (gaver)  

• 7.000 kr. leje af hallen til volly, badminton, fodbold 

I alt   22.000 kr. 

  

Foreningen har ca. 50 medlemmer heraf 32 betalende medlemmer. 

  

Foreningen har modtaget tilskud i 2015 og 2016 - begge år med 7.500 kr. 

   

Beslutning 

Foreningen bevilges et tilskud på 5.000 kr. 

  

 

 

Bilag/Punkt_52_Bilag_1_Multi_Aktiv_Forening__budget.pdf
Bilag/Punkt_52_Bilag_2_Ansoegning__Multi_Aktiv_Forening.pdf
Bilag/Punkt_52_Bilag_3_BrevAnsoegning__Multi_Aktiv_Forening_Struer.pdf
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27.15.12-A00-1-17 

53.        Førtidspensionisterne Struer/Thyholm 

Bilag 

• Ansøgning - Førtidspensioniserne Str/Thy 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 7.000 kr. 

  

Foreningens formål er at arbejde for bedre vilkår for nuværende og fremtidige førtids-

pensionister, fleks- og skånejobbere. 

Almindelig samvær/hygge, udflugter/foredrag m.m. lokalt. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til diverse arrangementer og administration. 

Program vedlægges. 

  

Foreningen har 24 medlemmer. 

  

Der er altid en egenbetaling på 50 - 150 kr ved arrangementer og 20 kr. til kaffe/brød. 

  

Ansøgning, regnskab for 2017 og program for 2018 vedlægges. 

  

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.15.12-A00-1-17 

54.        Veteran-Café-Nordvest 

Bilag 

• Ansøgning - Veteran Cafe 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 2.000 kr. 

  

Foreningens formål er at skabe sociale rammer, være et frirum, et mødested for vetera-

ner og pårørende. Hvor de kan møde ligestillede til styrke for fællesskab, trivsel og sam-

arbejde blandt venner. 

  

Et eventuelt tilskud skal anvendes til 2 bannere for at synliggøre os, når vi optræder ude 

i samfundet.  

Vi har f.eks. optrådt på Torvet i Struer. 

Bannerne får folk til at spørge ind til, hvem vi er, og hvad vi laver. 

Foreningen dækker de Nordvestjyske kommuner 

Bilag/Punkt_53_Bilag_1_Ansoegning__Foertidspensioniserne_StrThy.pdf
Bilag/Punkt_54_Bilag_1_Ansoegning__Veteran_Cafe.pdf
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Der er ca 122 medlemmer, men ikke alle bruger Cafeen. 

Der er 18 frivillige. 

  

Ansøgning, Regnskab 2017 og kopi af faktura på banner. 

   

Beslutning 

Afslag med baggrund i, frivillighedsudvalget ikke vurderer, at målgruppen rammer ud-

valgets retningslinjer, samtidig er foreningen ikke lokalt forankret i Struer Kommune. 

  

  

27.15.12-A00-1-17 

55.        Ny sorggruppe - børn på Thyholm 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 5.000 kr. 

  

Foreningen er under opstart og har til formål at støtte og hjælpe børn i deres sorgarbej-

de. 

  

Et eventuelt tilskud vil skulle anvendes materialer, så der bliver mulighed for at starte 

aktiviteter for de børn der har behov for at komme i sorggruppen. 

Beslutning 

Formand for udvalget Lene Houe erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling 

af ansøgningen. 

  

Udvalget besluttede at godkende den fremsendte ansøgning. 

  


