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Foreninger for ældre
nr. Foreningens navn
91 Aflastningstjenesten under

Menighedsplejen i Aulum, Hodsager,
Feldborg og Haderup sogne

Søger om midler til
Kørselsgodtgørelse til de frivillige aflastere, der har behov for at
bruge bil.

Bevilling/afslag

8.000
79 Assing pensionistforening

Tilskud til arrangementer af social og kulturel art og udflugter.

41 Aulum Krolf Klub

Afslag pga. formue
Tilskud til indkøb af køller, kugler mm til banen. Søger også tilskud til Afslag - henvise til
udviklingsfonden under
havebord.
Kultur og Fritid.

1

Besøgs-,Demens- og
aflastningstjenesten

22 BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum

5

Bussens Venner ved Toftebo-Centret

81 Døves Pensionistklub "Heden"

Aflastning og besøgstjeneste v/Herning Frivillig Center (samarbejde
mellem Ældresagen, Røde Kors, Alzheimer og 6 folkekirker).
Uddanner frivillige og skaber netværk og informerer om ordningen.
12.000
Årlig sommerudflugt, drift af foreningens hjemmeside samt til
aktiviteter, herunder især hjælp til ældre med digital post og søgning Afslag pga.
mangelfuldt regnskab
af information.
Tilskud til drift af minibus ved Toftebo (kan benyttes af andre
plejecentre). Foreningen betaler for drift, vedligeholdelse og
4.000
anskaffelse af bus.
Pensionister mødes hver 14. dag til arrangemneter for døve og
hørehæmmede. Søger støtte til 4 arr. (á 3000 kr.), 3 kurser med ITudstyr for døve (6000 kr.) Foreningsdrift (2000 kr.) samt lokaleleje
med teleslynge i Døvehuset (2000 kr.) Samlet ansøgning 22.000 kr.
6.000

55 Engholms venner

Tilskud til nye salmebøger, da der er gudstjeneste en gang om ugen,
og til sangbøger (bruges mindst 2 gange om ugen).

43 Feldborg omsorgsklub
Tilskud til bustur.
31 Feldborg-Haderup pensionistforening Tilskud til udflugter og aktiviteter (bankespil, underholdning mm)

Afslag pga. formue
3.000
Afslag pga. formue

3

Hammerum Efterløns og Pensionist
klub
83 Haunstrup Seniorklub
"Tirsdagsklubben"

Tilskud til lokaler, foredrag og aktiviteter i foreningen.

57 Hedeboernes Seniorklub

Tilskud til foredrag, virksomhedsbesøg, udflugter og julefrokost.

77 Hodsager onsdagsklub

Tilskud til honorar til foredragsholder og midler til udflugt.

45 Hyggeklubben, Fasterholt

Støtte til aktiviteter som bustur, kulturelle arr., bankospil, foredrag
mm.
Husleje (udgift 8.100 kr.) og til arrangementer (møder, foredrag og
bustur).
Tilskud til 2 danseaftner med Skjern salonorkester og
sommerudflugt. Har mange hverdagsaktiviteter på Kildehøj.

4.000
At fortsætte og fastholde det nuværende aktivitetsniveau med
møder, udflugter og sammenkomster.
2.500
2.000
3.000

44 Ilskov Pensionist klub
68 Kildehøjs Venner

85 Onsdagsklubben, Vildbjerg
90 Røde Kors, Trehøje
73 Røde Kors, Aaskov
63 Røde Kors, Herning
17 Sandet pensionistforening
29 Skarrild - Karstoft pensionistforening

Tilskud til aktiviteter i foreningen.
Aktiviteter og jule- og sommerarrangment.
Til sommertræf for de frivillige, der er i besøgstjenesten og
vågetjenesten.
Nyt : vågetjeneste ved Fuglsangsø Centret. Pengene bruges til
transport for frivillige (taxa om natten).
Husleje, så de kan mødes 1 gang om ugen til forskellige aktiviteter.
(koster 3000 kr. pr. år)
Bankospil, udflugter og ugentlige spil.

3.000
3.000

7.500
2.500
10.000
3.000
5.000
3.000
7.000

13 Snejbjerg Ældreklub

Socialt samvær for ældre i lokalområdet, herunder foredrag,
underholdning samt udflugter. (regnskab kun for 1/2 år. Forår 2014)
2.500

1

Beslutning om fordeling af §18-hovedpuljen 2015

Social - og Sundhedsudvalgets møde 10. december 2014

nr. Foreningens navn
67 Sunds Pensionistforening

Søger om midler til
Indkøb af højskolesangbøger. Har forskellige aktiviteter som
foredrag, temadage om sygdomme og edb-undervisning.

32 Timring Pensionistforening

Tilskud til foredrag, underholdning samt til årlig bustur.

56 Vennekredsen v. Birketoft

Tilskud til køb af god gasgrill, så der kan være mere grillhygge på
plejecentret.
Kursus/foredrag for de frivillige, der hjælper med aktiviteter på
plejecentret.
Tilskud til aktiviteter, i 2015 er planlagt 4 eftermiddage, 2
danseaftner og 3 ture).
Tilskud til udflugt med bus (pris 800 kr./time)

Bevilling/afslag

Afslag pga. formue
3.000

98 Vennerkredsen ved Ørnhøj

Friplejehjem
34 Vildbjerg-Skibbild pensionist- &

seniorklub
11 Vinding Vind Pensionistforening

3.000
Afslag pga. formue
3.000
4.000

16 Ældre Sagen Lokalafdelingen Aulum-

Haderup-Trehøje

Køretur med beboere på Birketoft, foredrag, underholdning,
bilistkurser, bowling, motion i Motionscenter, edb og pc-hjælp i
hjemmet mm. Søger tilskud til kørselstilskud til pc-hjælp og
"hjælpende hånd", sammenkomst for frivillig i skubbeklubben,
foredrag og leje af lokaler.
10.000

72 Ældre Sagen, Aaskov

Tilskud til kørsel til bestyrelsen, kulturel tur til Aarhus og arrangment
i forbindelse med 1864.
102 Ørnhøj og omegns pensionistforening Tilskud til leje af lokaler og bus til udflugt.

10.000
4.000

128.000

Misbrugere og socialt udsatte
nr. Foreningens navn
64 Cafe Hjørnestenen

Søger om midler til
Opsøgende arbejde blandt misbrugere, drift af cafe samt til sociale
arrangementer (julefest, foredrag, banko mm).

88 Cafe Kilden

Cafe og aktiviteter, der fremmer fysisk og psykisk sundhed samt
keativt værksted. Planlægger handicapvenlig tilbygning.

114 Cafe Kilden

Søger om etablering af rampe til huset, således at de handicappede
får adgang. Der er en national pulje til dette formål!!!

27 Fred og Forsoning

Bofællesskab med plads til 15 beboere (akut hjemløse, misbrugere
og/eller psykisk syge). Søger om så mange penge, at de kan ansætte
en person på deltid.
Til aktiviteter og julehjælp. Har åbent hus med let servering 2-4
gange pr. uge. Sommerlejr for brugerne. Julehjælp til ca. 175
familier.
Generel drift (el, vand, varme, telefon og internet mm) og til
synliggørelse af arbejdet i Lænken. (brugte i 2013 43.774 kr. til
aktiviteter).
Efter aftale.
Drift af stedet, der tilbyder rådgivning, kurser og netværksgrupper og
antabusbehandling, bisidderfunktion, socialt samvær, hjemmebesøg
og støtte til lægebesøg.

Bevilling/afslag

50.000

15.000

Afslag søg andre puljer

96 Frelsens Hær

37 Herning Lænken

86 Huset
24 IOGT Herning

170.000

60.000

65.000
400.000

120.000
58 IOGT kvindeklub kk 14
108 Kirkens Korshær Herning

Ny forening i IOGT for kvinder. Søger til forskellige arrangementer og
til information om ny klub.
Tilskud til drift og aktiviteter på Fruehøjvej 33, Lyngblomsten i
Gullestrup og mødestedet Børnehjørnet samt 9 genbrugsbutikker.
Tilbud til enlige, sårbare familier og bisidderordning.

10.000

100.000
70 Landsorganisationene KRIS

Kursusaften "sex efter overgreb" (10.000), pulje til terapi (20.000 kr.
til støtte til mindrebemidlede), aktiviter (10.000 kr.) og evt.
maleworkshop.
10.000
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nr. Foreningens navn
71 Landsorganisationene KRIS

Søger om midler til
Tilskud til drift - husleje. Fik tidlige midler fra Socialministeriet, men
puljen blev omlagt (fik i 2012 970.000 kr. og 0 kr. i 2013).

49 Mandeklubben AK 09

Aktiviteter (hver 14.dag) til fællesspisning og fællesture f.eks.
Biograf, fisketur eller andet). Har lokaler hos IOGT.

101 Møltrup Sports- og Beboerforening

Løbeklub for unge beboere (25.000 kr), udgifter til frivillige, der
besøger tidlige beboere (5000 kr.), materiale til hobbyafdeling
(20.000 kr.) og drift af forening (10.000 kr). Samlet ansøgning 60.000
kr.

Bevilling/afslag

25.000

10.000

30.000
1.065.000

Patientforeninger
nr. Foreningens navn
54 Autisme- og Aspergerforeningen for

Voksne
105 CIF Netværksgruppe MIDT-VEST

25 DH herning

117 Diabetesforeningen, Herning afd.

4

Foreningen Danske DøvBlinde

Søger om midler til
Oplægsholdere til arrangementer og transportudgifter til frivillige.
Landsdækkende forening med lokalafd. (udgift i 2013 på 15.245 kr.)

Bevilling/afslag

15.000
Foredrag, konsulentbesøg omkring hjælpemidler og socialt samvær i
Afslag pga.
foreningen (julehygge og bowling). Evt. også til hjertestarter eller
mangelfuldt regnskab
sommerudflugt.
DH er paraplyorganisation for 32 patientforeninger. Søger tilskud til:
1) synligørelse af DH lokalt og foredrag (5.400kr.) og 2) workshop
omkring kroniske sygdomme (5.600kr.) 3) studietur med DH´s bus
for fremme af "God adgang" i Herning Kommune (9.500 kr.)
10.000
Tilskud til foredrag, herunder honorar, annoncering samt til
materialer til motivationsgrupper (2 pr. år med 12 ganges varighed).
5.000
Selvhjælpsarbejde i foreningen, hvor erfaringsudveksling og netværk
kan give deltagerne redskaber til at lære at leve med døvblindhed.
Afslag pga. formue og
(landsdækkende forening - kender ikke antal i Herning).
manglende oplysninger
om brugere i Herning

106 Foreningen for de frivilliges aktiviteter Støtte til den frivillige indsats. I 2014 har 32 ud af 132 været fra

på Anker Fjord Hospice, Hvide Sande

Herning Kommune. 5 af de 88 frivillige bor i Herning. Søger til
uddannelse og motivation af de frivillige.
8.000

28 Herning Lokalgruppe u/

Gigtforeningen
59 Hjerteforeningens lokalkomite,

Herning
15 Hypermobile og HMS Region II

At udvikle og øge interessen for lokalgruppen. Har planlagt 4 mindre
og 3 større arrangementer i 2015.
Søger støtte til Hjerte Cafe, Hjertemotion og kursus i livreddende
førstehjælp og brug af hjertestarter.
Arrangementer og udsendelse af information, vedligeholdelse af
hjemmeside og udgifter til kontaktperson, der kontaktes om
rådgivning. Planlagt 5 arr. i 2015.

15.000
15.000

7.500
7

KLO, Kultur- og Litteraturorientering
for syns- og læsehandicappede

Udvikling og vedligeholdelse af specialbibliotek for børn, unge og
voksne. Udgiver 100-200 lydbøger med faglitteratur.
Afslag pga. formue

33 Klub 98 - Vestjyden

6

Lungepatient.dk/ nordvestjydsk
afdeling

116 Osteoporoseforeningen
84 Parkinson

Klub for hørehæmmede, døvblevne og CI-brugere og pårørende i
Midtvest. Søger om tilskud til aktiviteter (ture, bowling og
nytår/jularr.)
Søger om: 1) drift af foreningen (4.500 kr.), 2) tilskud til 4
foredrag (10.000 kr.) og 3) tilskud til fysiks og yoga/meditations
workshop (3 arr.) inkl. Lokaleleje (15.000 kr.). Samlet ansøgning
30.000 kr.
Tilskud til foredrag, inkl. honorar, annoncering og udsendelse af
invitationer. Fortæring er egenbetaling.
Tilskud til møder og lokaleleje til 10 arrangementer om året.

3.000

Afslag pga. formue
10.000

5.000
42 PTU. Midtvest-Jylland

Tilskud til tur med naturbussen til Molsbjerge (naturbussen er dyr
fordi, der er kamera-udstyr, så handicappede kan blive i bussen og se
på skærm).

3

4.000
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nr. Foreningens navn
113 Stafet For Livet

8

Støtteforeningen for Hospice i Midt

30 Udviklingshæmmedes LandsForbund

(ULF)

Social - og Sundhedsudvalgets møde 10. december 2014

Bevilling/afslag
Søger om midler til
Foreningen fungerer under Kræftens Bekæmpelse med arrangement
af løbe/gå-tur, der indsamlet penge. Der er 20 frivillige i Herning.
Ønsker at få flere frivillige med anden etnisk baggrund end dansk.
Søger Stafettens figtherarrangement, der er et gratis tilbud til
kræftramte om en fest.
3.000
Hvervekampagne af nye medlemmer, drift af foreningen, 6 foredrag
om hospice, netværksgruppe med patientforeninger og
1.000
informationskampagne.
Kurser og aktiviteter for udviklingshæmmede. Kurser om
job/uddannelse, personlig udvikling og læring, selvværd. Oplæg om
alkohol og forældreskab. Landsdækkende forening. Søger støtte til
koordinering (6.500 kr.), bestyrelsesarbejde og aktiviteter (7.500
kr.), materiale / Porto (3.400 kr), transport (2.200 kr.) og lokaleleje &
forplejning af deltagere og undervisere (3.800 kr.). Samlet 23.400 kr
Afslag, da den lokale
forening får midlerne.

107 Unge For Ligeværd (UFL) Herning Ikast- Aktiviteter i klubben, der mødes hver 2. torsdag på en skole. Har

Brande

også bowling, banko, foredrag, kajakroning, biografture og besøg i
DGI mm.

8.000
109.500

Psykiatri
nr. Foreningens navn
47 BEDRE PSYKIATRI Herning/Ikast-

Brande
48 FIFS - Foreningen Idræt for Sundhed

2

Foreningen Sind

115 Gnisten, Kibæk

Bevilling/afslag
Søger om midler til
Aktiviteter som samtaler med børn til psykisk syge forældre,
samtalegrupper med søskende og forældre til syge børn samt til
20.000
foredrag og sociale arrangementer.
Idrætsaktiviteter for psykisk sårbare, herunder motionsven og små
hold med diverse sportstilbud. Arbejder også med inklusion, dvs.
samarbejder med andre institutioner end Skovlyset og Livsstilshuset
om bl.a. motionsven og motionsmentor.
125.000
At forbedre livskvaliteten både fysisk og psykisk via forskellige
aktiviteter for de sindslidende og psykisk sårbare. Det sociale
50.000
samvær er vigtig.
Forskellige aktiviteter for børn, ugne og voksne. Klubben er for
psykisk sårbare og deres familie. Aktiviteter som fisketur, udflygter
og ture til seværdigheder. Udbetales på betingelse af at der
fremsendes godkendt regnskab.
10.000

205.000

Selvhjælpsgrupper
nr. Foreningens navn
104 Selvhjælp Herning

Bevilling/afslag
Søger om midler til
Efter aftale. Søger om forhøjelse af beløb pga ændringer i tildeling af
PUF-midler fra Socialministeriet. Søger om 25.000 kr. ekstra.
Underskud i 2013 på 36.829 kr.
350.000
350.000

Flygtninge/integration
nr. Foreningens navn
100 Bosnisk - Dansk Venskabsforening i

Herning
66 Dansk Tamilsk Informations Center

Bevilling/afslag
Søger om midler til
Indsats for førtidspensionister. Skabe sociale relationer og aktivitet i
Afslag pga. midler fra
hverdagen. Frivillige til danskundervisning.
Kultur
Integrationsrelaterede projekter, herunder udbredelse af
information om det tamilske folk, sprogundervisning for unge,
kriminalitetsforebyggelse og sociale aktivitet. Søger til aktiviteter og
drift af forening.
4.000

4
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18 Dansk Tamilsk Venskabforening

14 Dansk Arabisk Venskabs Forening

12 Dantam IF

95 DAVF
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Søger om midler til
Aktiviteter i foreningen: fodbold, svømning, badminton, kultur, sund
mad, fisketur, julefest og klub for de unge. Søger til arrangement
omkring sund mad til børn.
Foreningen arbejder med unge i Gullestrup. Vil gerne oprette
kvindegruppe og ungdomsklub. Har lektiehjælp, svømning og
fodbold mm.
Tilskud til at oprette nye aktiviteter som zumba (for at få flere
kvinder i foreningen). Flere sociale arrangementer med ture, fælles
madlavning for at få flere unge og ældre til foreningen. Udbyder
aktiviteter som: fodbold, gymnastik, cricket, badminton, volleyball
og svømning samt diverse sociale arrangementer.
Integration af afghanske kvinder/mænd/unge i det danske samfund
og special hjæp til de svage og krigsramte. Aktiviteter som skovtur,
sund madlavning, debat aftner, integration, børneopdragelse,
julehygge og svømning.

111 DFUNK Vestjylland

Integrationsarbejde for unge flygtninge, der får danske venner og
kendskab til byens muligheder (sport, uddannelse og kulturelle
tilbud). Ung-til-ung skaber socialt netværk for unge flygtninge.

97 INSAM

Aktiviteter med fokus på sundhed. Sund madlavning, svømning,
fodbold, volleyball og mange andre sportsgrene.

Bevilling/afslag
Afslag pga. midler fra
Kultur

5.000

Afslag, da foreningen kan
søge om tilskud hos
Idrætsrådet i Fritid og
Kultur

Afslag pga. midler fra
Kultur.

5.000

38 JMK

109 Kirkens Korshær Herning

Aktiviteter som sundhedsforedrag, symaskine, materiale til syning,
kost og sundhedsaktiviteter, sund mad, inspirationstur og zumbatræning.
Nyt initiativ for 10-12 familier med anden etnisk baggrund end dansk
(somalier, tamiler, tyrkere og grønlændere). Møder og foredrag om
dansk kultur og historie. 3 ture (Hjerl Hede, Dybbøl og Den gamle by
i Århus). Evt. andre aktiviteter.

Afslag pga. midler fra
Kultur

5.000

20.000
112 Kirkens Korshær Herning

Workshop for de 33o frivillige. Der afholdes 5-8 workshops med 20
deltager. Formålet er at forbedre samarbejde og forståelsen mellem
de mange forskelllige frivilige. Søger om støtte til forplejning og
materialer. KK har egne lokaler.

92 Kurdere fra Syrien

Aktiviteter som kurdisk sprog for børn, dansk sprog for voksne,
aktiviteter for kvinder og kultur samt sport. Ny forening, der også
søger BEK.
Tilskud til vietnamesisk nytår/helligdag, udflugt, idrætsdag og
kulturelle arrangementer.

20.000

35 Midtjydsk Vietnamesisk Forening

26 Multi Aktiv forening

50 Røde Kors, Herning

Fortsættelse og udvidelse af aktiviteter (sund mad,
motionssvømning, foredrag og nyt besøg på
virksomheder/institutioner). Foreningen er for ældre medborgere
(etniske invandere og etnisk danske).
Udflugt for børnefamiler (flygtninge), så børne for ferieoplevelser.

5.000
Afslag pga. manglende
integration i aktivitet.

4.000
5.000

51 Røde Kors, Herning

Weekendophold på Holmsborglejren for enlige og børnefamilier. I
lejren deltager danske kontaktpersoner. Giver mulighed for sociale
oplevelser og netværk.

52 Røde Kors, Herning

Støtte til arrangement for flygtninge med introduktion eil danske
traditioner og samfundsforhold, f.eks. Jul og påske.

61 Røde Kors, Herning

Arrangementer for enlige unge flygtninge. Eksempelvis ture rundt i
Danmark og arrangementer med fokus på samvær og
netværksdannelse.
Arbejde med integration

10.000

5.000

80 Somalisk kultur forening i Herning

5

5.000
Afslag pga. midler fra
Kultur.
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99 Venskabsforeningen i Kibæk
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Bevilling/afslag
Søger om midler til
Aktiviteter som sund madlavning, it-undervisning, danskundervisning
for voksne og bosnisk for børn. Har lektiecafe og motionsaktiviteter.
Samt kreative og kulturelle aktiviteter. Fortsat ny forening uden
regnskab.
2.000
95.000

Øvrige (børn, unge og humanitær) og blandede foreninger
nr. Foreningens navn
46 Astma- Allergi Foreningen
39 Børn og Unge i Voldsramte Familier

74 Børns Vilkår

69 Børns Voksenvenner Herning
103 Cyberhus - Center for Digital

Pædagogik

Bevilling/afslag
Søger om midler til
4.000
Lejr for to børn fra Herning.
Besøg på skoler med panel og film om voldsramte børn/unge. Er en
landsdækkende rådgivningmed brevkasse og chat. Ingen aftaler eller
Afslag pga. formue
tal fra Herning.
Landsdækkende tilbud med Børne- og Forældre-Telefonen. Anslår at
1570 børn/unge/forældre i Herning bruger tilbud.
Afslag pga. formue
Lokalafdeling har pt. 9 børn på venteliste. Søger til uddannelse af
10.000
voksenvenner og til fællesaktiviteter.
Afslag, da 24/7 ikke kan
Onlinerådgivning af børn og unge. I 2015 vil de gerne udbygge
samarbejde om chat i
samarbejdet med 24/7.
2015.

82 Dansk Folkehjælp
94 Dansk Folkehjælp Herning

Julehjælp og efterfølgende netværksarbejde blandt enlige
forsørgere.
Uddannelses af nye unge frivillige. Kurset med førstehjælp og indsigt
i problemstillinger er 44 timer. Søger tilskud til kursus.

15.000

5.000
93 Dansk Folkehjælp Herning

Gældsrådgivning for forsørgere på overførselsindkomst. Revisor,
bankfolk og advokater er frivillige. Søger til opstart.

89 Det Sociale Gullestrup

Ny forening, der arbejder for at forbedre livskvaliteten for Lyngbyen
for alle aldersgrupper. Har også fokus på integration. Fællesspisning,
pensionistklub, fotoklub samt grøntsagsprojekt.

21 Folkekirkens Nødhjælp (del af

Sodavand og kaffe til de frivillig, der sorterer og vasker tøj til salg i
butikken.
Julehjælp for borgere i Herning og Gullestrup. v/præster ved
Fredens, Herning, Hedeager, Skt.Johannes og Gullestrup kirke

5.000

10.000

9

landsdækkende FKN)
Julekomiteen

Afslag, da der ikke gives til
forplejning.

10.000
23 Natteravnene Herning
110 Red Barnet, Lokalforening Herning

53 Røde Kors, Herning
62 Røde Kors, Herning

Foreningens drift og oplæring af nye frivillige, indkøb af materialer
og administration.
Aktiviteter som 1) entre, forplejning, transport og indkøb af
redskaber til ca. 11 arrangementer (telte, naturkasser mm) (50.000
kr.). 2) Sommerlejr for 16-20 børn/unge fra udsatte familier (50.000
kr.) Samlet ansøgning 100.000 kr.
Støtte til at fastholde og uddanne frivillige ved sociale
arrangementer og kurser.
Nyt tilbud til sårbare familier om arrangmenter og udflugter
(kommer i kontakt med nye familier via julehjælp).

2.500

10.000
5.000

10.000
36 Ungdommens Røde Kors - Pårup

Lejren
10 Ventilen Herning

Ferielejr med 4 børn fra Herning i 2014. §18-midlerne går til ekstra
sjov og oplevelser på lejren.
Målgruppen er 15-25 årige, der er ensomme, stille eller socialt
isoleret. Tilskud til aktiviteter og drift samt til oplysningsarbejde
omkring ungdomsensomhed. Søger også tilskud til grundkursus,
supervision og kompetenceløft af de frivillige.

4.000

17.000
107.500

Herning Frivillig Center
87 Herning Frivillig Center

Efter aftale. Søger om forhøjelse af beløb med 50.000 kr. grundet
ændringer i PUF-midlerne fra Socialministeriet.

700.000
700.000

Samlet fordelt i §18-hovedpuljen 2015
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2.760.000

