Besluttet på Social- og
Sundhedsudvalgets møde den 19.
september 2018

Bevillinger fra §18-restpuljen 2018

Foreninger for Ældre
Nr.

Foreningens navn

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

1

Assing-Kibæk
Pensionistforening

Søger tilskud til to ny aktivitet. 1. heldagsudflugt til Thise mejeri og
Herregården Hessel (8.000 kr). 2. bustur til Museet ved Fjorden i Lemvig
(6.500 kr.).

Afslag

Afslag på grund af
formue.

2

Aulum Billiard og Dartklub Foreningen søger midler til 30 nye stole og nyt gulvtæppe til
lokalerne i Bibliotekets kælder i Aulum. Foreningen er et fristed
for 40 billiardspillere (95% er +60 år) og 10-12 darsspillere (3050 år).
Bussens venner ved
Bussen er udgiftsneutral for plejecentrene (Toftebo, Rosenlund
Toftebo-Centret
og Lind). Faste udgifter og løbende reparationer betales af
Bussens Venner.
Danske Seniorer
Forening for seniorer, der mødes 48 onsdage om året i Karlstoft
Midalderklubben
Forsamlingshus til underholdning. Foreningen er 30 år og der er
102 medlemmer fra Herning Kommune (og 18 fra Ikast-Brande).
Søger til underholdning og tilskud til leje (koster 2.900 kr. pr.
gang.
Røde Kors
Foreningen har 47 nørklere, som strikker til katastrofehjælp.
Vildbjerg/Trehøje
Besøgstjenesten - herunder vågetjenese omfatter 52 personer.
Cafe for beboere i beskyttet bolig beskæftiger 5 personer. Søger
til drift af disse aktiviteter.
Sandet PensionistForeningen støtter ældre der bor i Sandet og opland. Holder til
forening
på Sandet Hotel og tager på småture. Søger tilskud til leje af sal
på hotel og til foredrag i efteråret.
Seniorbofællesskabet
Bofællesskabet består af 22 lejligheder. Beboerne er enlige og
Silkeborgvej 6b
alderen ret høj, flere har handicap. Søger midler til aktiviteter i
fælleslokalet. Søger til Wii spilkonsol, Fladskærm og til bustur
med handicapvenlig bil.

Afslag

Afslag, da de er
godkendt i Kultur og
Fritid og får midler
fra Idrætsrådet.

3

4

5

6

7

8

Snejbjerg Ældreklub

9

Sørvad Plejecenters
Vennekreds

10

Ørnhøj og Omegns
Seniorklub

10

Ansøgere

Socialt samvær samler hver torsdag eftermiddag 50-60 personer
til foredrag og hygge.
Søger om tilskud til afholdelse af jubilæum den 20. okt. 2018 har
plejehjemmet 50 års jubilæum. Fredagen efter er der fest for
beboerer, pårørende og ansatte. Børn i dagpleje, børnehave og
skoler inviteres til kagemand mm. Søger tilskud til afholdelse af
jubilæum.
Klubben har aktiviteter som krocket, petanque, gymnastik,
skydning, madlavning for mænd og socialt samvær. Udflugter og
sommerfest. Søger tilskud til materialer til isolering, indvendig
beklædning og loft til petanquehuset. Huset er mødested for ca.
30 ældre hver onsdag i sommerperioden og til turneringer og
stævner.

Bevilling

Begrundelse og evt.
betingelser

CVR-nr.

29996105

4.000

35722017

10.000

3877722

15.000

33421885

6.000

33903111

Afslag, da de er et
privat bofællesskab.

38859838

Afslag

35898727

7.000
5.000

36206500

7.000

54.000

Misbrugere og socialt udsatte
Nr.

Foreningens navn

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

1

A-klubben

Søger midler til skydeklub for brugerene af A-klubben (ny aktivitet)
5.000 kr. og til administration 5.000 kr.

Bevilling

Afslag

Begrundelse og evt.
betingelser

Afslag, da de har fået
midler fra hovedpuljen
og har fået til
administration og
aktiviteter.

CVR-nr.
38969072

1

Nr.

Foreningens navn

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

2

Council Center

Selvejende bofællesskab for mennesker med fysiske, psykiske og sociale
udfordringer. Stedet drives med ansættelse af én person på 30 timer og
30-35 frivillige. Søger til aktiviteter for for beboerne i weekender og
ture. Søgte til løn i hovedpuljen og fik afslag.

3

4

5

5

Den almennyttige fond
Fred og Forsoning

Kirkens Korshær

Møltrup Beboer og
Sportsforening

Selvejende fond med døgnåbent bofællesskab for de aller svageste i
samfundet. Beboerne deltager aktivt i madlavning, rengøring,
havearbejde mv. Søger til aktiviteter og oplevelser for beboerne.
Fisketure, kanoture, vandreture og oplevelser i naturen. Aktiviteter som
foredrag og arrangementer ud af huset. Og aktiviteter i værksted med
jern og træ.

Bevilling

Begrundelse og evt.
betingelser

Afslag på grund af
formue.

29238685

Afslag på grund af
formue.

26971780

Afslag

Afslag

Søger midlet til aktiviter for vanskeligt stillede familier, hovedparten
med enlig forsørger. Børnene har ofte med særlige behov og med
komplicerede problemstillinger. Der er ugentlige møder med forskellige
aktiviter, der skal styrke familierne. Inddrager deltagerne i
planlægningen og gennemførelsen.

15.000

Søger til ny aktivitet - et sangkor - der mødes hver uge. En autoriseret
korleder og organist skal samarbejde med frivillige for at etablere koret.
Søger midler til indkøb af højskolesangbog og nodebog samt til
forplejning, når der øves med korleder+organist.

9.000

Foreningens formål er at støtte nuværende og fra-flyttede beboere.
Søger 10.000 kr. til drift af foreningen, 10.000 kr. til udvidelse af
fly/drone-projekt og 5.000 kr. til udvidelse af støtten til udflyttere.

CVR-nr.

Afslag

10493099

Har ikke indsendt
regnskab sammen med
ansøgning.

24.000

Ansøgere

Patientforeninger
Nr.

Foreningens navn

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

1

Alzheimerforeningen Midt
Vest

Foreningen søger at forbedre vilkårene for personer med demens og deres
pårørende. Søger om midler til 3 demensaftner med orkester.

2

Dansk Handicap Forbund
MidtVest afd.

Foreningens formål er at samle mennesker med fysisk handicap til sociale
arrangementer og hjælpe dem i hverdagen. Søger til sommerferieaktiviteter som
spille-eftermiddage med spisning og tur til Søndervig. Foredrag og 60ér-fest,
tysklandstur og julehygge.
Søger tilskud til husleje inkl. forbrug. Har fået i hovedpuljen.
DH-Herning er en paraplyorganisation for 34 handicaporganisationer. Søger
tilskud til foredrag i efteråret om "handicap og fordomme".

3

DH-Herning

4

Nyreforeningen Kreds
Vestjylland

4

Ansøgere

Bevilling

Begrundelse og evt.
betingelser

10.000

CVR-nr.
35188320

33797109
10.000

17.000

14766383

4.000

35331395

Foreningen søger til interne og eksterne kurser.

41.000

Psykiatri
Nr.

Foreningens navn

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

1

FIFS - Foreningen Idræt for
Sundhed

Foreningen har stigende udgifter til lønninger og har brug for yderligere tilskud til
driften. En forhøjelse af kontingentet har betydet færre medlemmer (ofte svagt
stillede økonomiske borgere).

2

Nytårsfestival

3

Sind Herning-Ikast-Brande
sammen med andre foreninger

Foreningen afholder én årlige begivenhed for mennesker med særlige behov.
Nytårsfestival lægger vægt på sundhed i bred forstand, så som dans, motion,
grin, mad,
drikke og
relationer.
til indkøb
af goodiebags.
Alle
Fælles
ansøgning
til Sindets
Dag,Søger
hvorsponsorat
12 foreninger
vil afholde
et stort fælles

4

Sind Herning-Ikast-Brande

4

Ansøgere

arrangement. Søger også medfinansiering i Kultur og Fritidsudvalget og
Økomomiudvalget. Har fåer 10.000 fra Kultur og Fritid. Har fået 30.000 kr. fra
Økonomiudvalget.
Foreningen søger til foredrag med Depressionsforeningens fortællegruppe.
Afholdes på Bibliotek i september 2018.

Bevilling

Begrundelse og evt.
betingelser

Afslag

Har fået midler fra
hovedpuljen.

CVR-nr.
25341724

5.000

36215399

30.000

36594993

Afslag
35.000

2

Selvhjælp
Nr.

Foreningens navn

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

1

Selvhjælp Herning - nyt
initiativ for mænd

Søger til etablering af mandehus med udgangspunkt i erfaringerne med Kom
videre mand-kurserne. Ideen er et mødested for mænd, der kan støtte og hjælpe
mænd videre efter kurset. "Netværkshuset for mænd" ønsker et sted, hvor de
selv kan sætte deres præg og udvikle aktiviteter. Målet er at forebygge og hjælpe
mænd ud af depression og hjælpe dem til at fastholde eller komme tilbage til
arbejdsmarkedet. Mænd hjælper og støtter mænd ud fra selvhjælpstanken.
Søger til husleje, forbrug og materialer til istandsættelse af lokaler. Første
aktivitet er istandsættelse af sted.

61.000

13653674

2

Veteran-Cafe Holstebro

Foreningens formål er at skabe sociale rammer, være et frirum, et mødested for
veteraner og pårørende. Et sted hvor veteraner uanset hvor og med hvilken
organisation, de har været i, skal kunne møde ligesindede. Til styrke for
fælleskab, trivsel og samabejde blandt venner. Søger midler til samtaleterapi,
foredrag om relevante emner. Får midler fra andre kommuner og fonde.

5.000

37547336

2

ansøgere

Bevilling

Begrundelse og evt.
betingelser

CVR-nr.

66.000

Flygtninge og integration
Nr.

Foreningens navn

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

1

Aktiv Timring

Ny forening, der startede op januar 2017, som en sammenslutning af 5 tidligere
foreninger: fodbold, håndbold, gymnastik, badminton og borgerforening. Har et
tæt samarbejde med Timring Lærecenter og der har været drøftet udfordinger
med at inddrage udenlandske familier i foreningslivet. Det er især østeuropæiske
familier. Søger støtte til at arrangere en kulturdag, hvor fokus er at VI skal lære
DEM og deres kultur. Dagen starter i daginstitution, skole og slutter i
Sportscentret med fællesspisning. Målet er at få et blomstrende fællesskab i
landsbyen.

2

2

Røde Kors Herning afd.
(søger også under Øvrige)

Bevilling

Begrundelse og evt.
betingelser
Foreningen er godkendt i
Kultur og Fritid og får
midler fra Idrætsrådet.

CVR-nr.
38332023

Afslag

Søger til nye aktiviteter til Mandegruppe, der er for enlige mandlige flygtninger.
Samarbejder med Beskæftigelses- og Integrationskontoret om indsatsen. Søger til
mødevirksomhed, arrangementer og ture i kommunen. Gruppen starter medio
august 2018.

5.000

Integrationsgruppen søger om tilskud til besøg i Baboon City i efterårsferien. Der
inviteres 55 flygtningebørn i skolealderen.
Der er 253 medlemmer og 205 frivillige i foreningen. Fik 25.000 til flygtningebørn
i 2017 og 25.000 til andet. Har fået 10.000 til ældre og 19.000 til udsatte og
30.000 til flygtninge i hovedpuljen.

5.000

30467248

10.000

ansøgere

Øvrige - børn, unge og humanitære
Nr.

Foreningens navn

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

1

Røde Kors Herning afd. (se
også under
flygtninge/integration)
Sunds Genbrug - Mission
Afrika og
Soldatermissionen

Søger ekstra milder til familienetværk, da der er stort behov for
familielejre/sommerferier.

2

2

Genbrugsforretning der har frivillige - også med udenlands baggrund. Vil gerne
belønne de frivilliges indsats med foredrag og en udflugt. Søger konkret til en tur
til Hjerl Hede med historie om Danmark i gamle dage.

Begrundelse og evt.
betingelser
5.000

CVR-nr.
30467248

Foreningen har formue.

44132818

Afslag
5.000

ansøgere

Herning Frivillig Center

Bevilling

har ikke søgt restpuljen.

29 ansøgere har søgt i alt 235.000 kr.

3

