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27.15.12-A00-1-17 

56.        Godkendelse af referat fra møde den 4. oktober 2018 

Beslutning 

Godkendt. 
  
Fremover vedhæftes PDF af referatet fra sidste møde under dette punkt. 
  
 

27.15.12-A00-1-17 

57.        Budget og Regnskab 

Bilag 

• Forbrug efter mødet den 2018.10.04 

Beslutning 

Til efterretning. 
 
  

27.15.12-A00-1-17 

58.        SAND Vestjylland 

Bilag 

• Regnskab 2017 - SAND 
• Budget - SAND 2018.xlsx 
• Vedtægter SAND Vestjylland, d. 6.2.14.pdf 
• Ansøgning - SAND 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 
  
SAND udvalget er medlem af den landsdækkende hjemløseorganisation SAND. 
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 hjemløse i Vestjylland 
• at være en social forening for hjemløse i Vestjylland 
• at skabe kontakt til og samarbejde med relevante organisationer og myndigheder 
• at informere befolkningen om hjemløse og deres vilkår m.m. 
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Da målgruppen er en form for normaer, er det svært at sætte antal i den enkelte kom-
mune. 
Brugerantallet formodes at være mellem 10 - 20. Der er 5 frivillige. 
  
Et eventuelt tilskud skal anvendes til: 

• arrangementer for hjemløse, hvor der serveres mad og underholdning samt debat 
omkring hjemløshed 

• kursus 
• forplejning 
• oplysningsmateriale 
• kontorartikler 
• Transport m.m. 

  
Foreningen modtog sidste år 6.000 kr., som blev brugt i samarbejde med Parasollen. 
  
Ansøgning, vedtægter, budget 2018 og regnskab 2017 vedlægges. 

Beslutning 

Godkendt. 
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59.        Dansk Handicap Forbund MidtVest afdeling 

Bilag 

• DHF ansøgning 
• DHF - Årsrapport.PDF 
• DHF - Vedtægter_2014.pdf 
• DHF buget 2018.xlsx 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr.  
  
Foreningens formål er at samle mennesker med fysisk handicap til sociale arrangemen-
ter samt oplyse om muligheder, der findes for at klare egen hverdag, og hjælpe med at 
udfylde diverse ansøgningsskemaer, som kan være med til at lette dagligdagen. 
  
Foreningen har i Struer i alt 24 brugere. 
  
Et eventuelt tilskud skal bl.a. anvendes til aktiviteter for at få mennesker med handicap 
til at komme ud og møde andre ligesindede mennesker, og for at de skal kunne deltage i 
aktiviteter uden for hjemmets 4 vægge. Disse aktiviteter kunne være Tysklandstur, jule-
frokost, juleklippedag. 
  
Vedlagte bilag viser, at der er egenbetaling ved shoppeture og julefrokost. 
  
Foreningen modtog sidste år 8.000 kr. til aktiviteter. 
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Ansøgning m.m. vedlægges til orientering. 

Beslutning 

Udvalget har alene taget stilling til den ansøgning der er sat på dagsordenen til den 22. 
november. 
Hvis foreningen ønsker at sende en yderligere ansøgning med yderligere indhold opfor-
dres foreningen til at søge igen. 
  
Foreningen bevilges et tilskud på 4.000 kr. med baggrund i udregningen af hvor mange 
personer der søges til i sammenhæng med antallet af medlemmer. 
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60.        Den Sociale Institution Nørregade 12A 

Bilag 

• Ansøgning - den sociale inst. Nørregade 12A 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 12.000 kr. 
  
Foreningens formål er at drive et alkohol og rusmiddelfrit omsorgssted samt at være et 
uforpligtende fristed, hvor vi møder hinanden med respekt og tillid, så der bliver plads til 
den enkelte. 
  
Foreningen er en selvejende institution, som på frivillig basis ønsker at komme ensomme 
og socialt udsatte i møde. 
  
Både brugere og frivillige er bosiddende i Struer Kommune. 
Da vi er nyetablerede kan vi ikke angive et konkret antal brugere. I renoveringsfasen ca. 
35 frivillige. 
  
Der er ingen fast deltagerbetaling, men man kan frivilligt lægge et bidrag i "Madam Blå". 
  
Et eventuelt tilskud skal ikke anvendes til et bestemt projekt, men være en hjælp til at 
komme godt i gang med driften og til forskellige aktiviteter.  
  
Foreningen modtog sidste år 23.000 kr. fra §18-midlerne til renovering. 

Beslutning 

Godkendt. 
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61.        Lærkehusets Venner 

Bilag 

• Ansøgning - Lærkehusets Venner 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 15.000 kr. 
  
Foreningens formål er at gøre hverdagen lidt sjovere for demens brugerne af Lærkehu-
set. 
  
Der er ca 40 medlemmer/brugere. 
  
Der er ingen egenbetaling til aktiviteterne. 
  
Et eventuelt tilskud skal igen i år anvendes til at lave sangkor med Per Odgaard samt 3 
biografture. 

• Sangkor med Per Odgaard - 10 gange á 500 kr. = 5.000 kr. 
• 3 biografture til en forventet samlet pris på 10.000 kr. 

  
I 2017 modtog foreningen 12.500 kr. i tilskud til sangkor med Per Odgaard og forårsfest. 
  
Ansøgning vedlægges.  

Beslutning 

Godkendt. 
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62.        Cafe Kilens Vennekreds 

Bilag 

• Ansøgning - Cafe Kilens Venner 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 
  
Foreningens formål er at været til støtte for borgere med hukommelsessvækkelse, deres 
pårørennde samt frivillige og andre interesserede. 
  
Foreningen har ca. 25 medlemmer/brugere. 
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Der er en deltagerbetaling på 10 kr. pr. gang + ved arrangementer med mad og under-
holdning er deltagerbetalingen 150 kr. pr. bruger. 
  
Et eventuelt tilskud skal anvendes til: 

• julearrangement (musik, udsmykning, mad) 
• besøg på gården Lindtorp 
• musikarrangementer 
• nytårsarrangement 

  
Cafe Kilen modtog også tilskud sidste år. 
  
Ansøgning, regnskab 2017, budget 2018 vedlægges.  

Beslutning 

Godkendt. 
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63.        Børns Vilkår 

Bilag 

• Ansøgning - Børns Vilkår 

Sagsfremstilling 

Foreningen søger om tilskud på 10.000 kr. 
  
Foreningen er en privat, humanitær og politisk uafhængig organisation, hvis formål er at 
arbejde for at styrke og forbedre børns opvækst, udviklingsmuligheder og vilkår i Dan-
mark.  
Børnetelefonen er den mest anerkendte og samtidigt den klart mest benyttede rådgiv-
ningslinje for børn i Danmark. 
  
Børns Vilkår gennemførte alene i Struer Kommune 223 samtaler med børn i 2017. 
Forudsat en uændret procentdel af samtaler med børn fra Struer Kommune, vil antallet 
at børn fra kommunen, som modtager hjælp fra BørneTelefonen stige til ca. 252 i 2019. 
  
Et eventuelt tilskud skal anvendes til det frivillige sociale arbejde i 2019. 
  
I 2012 modtog Børns Vilkår 12.900 kr. fra Struer Kommune, men har ikke været bevil-
get støtte siden. 
  
Ansøgning, projektbeskrivelse, budget 2019, årsrapport 2017 m.m. vedlægges. 

Beslutning 

Frivillighedsudvalget anerkender foreningens store arbejde. 
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Der er dog i Struer Kommunes retningslinjer for tildeling af § 18-midler anført, at der 
kan ydes støtte til frivillige foreninger og organisationer som er lokalt forankret i Struer 
Kommune. 
  
Hvis en sådan forening er etableret, vil foreningen kunne have mulighed for at få § 18-
midler i Struer Kommune. 
  
Af ovenstående årsag meddeles foreningen afslag på den fremsendte ansøgning. 
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64.        Forslag til mødedatoer i 2019 

Sagsfremstilling 

Forslag til datoer: 
  
7. marts 2019 
13. juni 2019 
19. september 2019 
28. november 2019 

Beslutning 

28. februar 2019 
6. juni 2019 
19. september 2019 
28. november 2019 
  
  
 


