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SUNDHED & SYGDOM
50 - 100 (300)
Borgere i Norddjurs kommune som er gigt ramte og deres
pårørende
20-25
Kræftramte borgere i Norddjurs Kommune, både patienter og
pårørende
10-15
Personer med forskellige
funktionsnedsættelser/bevægelseshæmmet

1.1 Gigtforeningen Norddjurs lokalgruppe

Oplysning til borger i Norddjurs kommune som er gigt ramte

1.2 Aftencaféen for kræftramte i Norddjurs Kommune

Transport til Kræftpatienternes Hus i Århus

1.3 PTU Østjylland

Forbedre vilkårene for bevægelseshandicappede

1.4 Norddjurs Lydavis

Udgivelse af ugentlig lydavis på cd

50-60
Personer i Norddjurs Kommune, der på grund af syns- læse- eller
andet handicap ikke er i stand til selv at læse lokale nyheder

1.5 Landsforeningen Bedre Psykiatri Norddjurs

Hjælpe borger i Norddjurs Kommune

ca. 70 til 110
De pårørende

119.204 kr.
(tilhører en anden
kommune)

1.6 Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF)

At hjælpe udviklingshæmmede til at få lige muligheder

Alle udviklingshæmmede i Norddjurs Kommune

1.7 Tirsdagsklubben for blinde og svagtseende

At højne livskvaliteten for målgruppen.

1.8 Djurs Handi Fodbold

Udvikling af klubben-trænere og så videre

1.9 Sind Nord - og Syddjurs lokalforening

Skabe netværk for sårbare borger på Djursland

50
Psykisk sårbare i Norddjurs kommune, som har sociale problemer
og behov for støtte og netværk

kr.

1.10 Fibromyalgigruppen af 1997 i Grenå

Folk med Fibromyalgi kan søge netværk til forståelse af deres sygdom og
funktionsnedsættelse.

50
For dem der søger viden om Fibromyalgi, behandling, træning og
arbejdsmarkedsforhold i forbindelse af sygdommen.

kr.

1.11 Spastikerforeningen Kreds Nordøstjylland

Familieweekend på Feriecenter Slette Strand

10-25
Handicappede eller pårørende til handicappede. Nogle af vore
medlemmer er svært spastisk lammet og sidder i kørestol.

1.12 Dansk Handicap Forbund, Grenå afd.

Til at dække en del af underskuddet som vi har på de arrangementer vi laver
for vores medlemmer

1.13 Frivilliggruppen Tangkærs Venner

Gøre hverdagen så god som mulig for beboerne på Tangkær i Ørsted.

1.14 Dansk Blindesamfund Kreds Kronjylland

Betalt kørsel for blind svagtseende ud over egenbetaling

1.15 Scleroseforeningen

Oplysning og netværksarbejde

15-20
Blinde og svagtseende i Norddjurs
ca. 30 spillere
Målgruppen er spiller med udviklingshandicap i Norddjurs/syd
Djurs kommune

kr.

16.386,91

kr.

8.150,00 kr.

6.150,00 Gives til annoncering, foredrag og udstillingsmateriale.

kr.

6.150

kr.

10.000,00

kr.

5.600,00 kr.

4.000,00 Gives ikke til forplejning.

kr.

4.000

kr.

26.741,00

kr.

3.000,00 kr.

3.000,00 Gives ikke til forplejning.

kr.

3.000

kr.

36.500,00 kr.

36.500,00 Ingen bemærkninger.

kr.

36.500

kr.

30.617,00 kr.

23.800,00

kr.

23.800

Kun til drift af foreningen
kr.
og ikke til lokale aktiviteter

21.200,00 kr.

Gives til kursus, mobning og transport af støttepersoner
9.500,00 under forudsætning af, at pengene går til borgere i Norddjurs kr.
Kommune.

9.500

3.000,00 Ingen bemærkninger.

kr.

3.000

kr.

20.900

kr.

17.500

kr.

7.000

?

kr.

3.000,00 kr.

kr.

42.900,00 kr.

20.900,00

kr.

37.000,00 kr.

17.500,00 Til borgere i Norddjurs.

1.415,33

kr.

10.225,00 kr.

kr.

40.348,00

kr.

10.000,00 kr.

10.000,00 Ingen bemærkninger.

kr.

10.000

ca. 400
Ældre og handicappede.

kr.

60.000,00

kr.

22.000,00 kr.

22.000,00 Ingen bemærkninger.

kr.

22.000

40 beboere - 25 frivillige - 80 ansatte = 145 Personer på Tangkær

kr.

kr.

55.000,00 kr.

20.000,00 Gives til IT rum.

kr.

20.000

Ca. 12 personer
Alle blinde og svagtseende, der deltager i Tirsdag klub Grenå
arrangementer.
75 - 100
Medlemmer med sclerose samt pårørende

SUNDHED & SYGDOM I ALT

kr.
kr.

kr.
kr.

-

Der gives ikke til kontorhold, møder, porto og gebyr,
lokaleleje og revisor. Der bevilliges midler til kørsel efter
laveste takst og der bedes om kørselsregnskab ved
indsendelse af regnskabsskema.

11.578,00

-

-

1.300.000,00 kr.
-

kr.
kr.

1/5

4.400,00

kr.

15.000,00 kr.
304.592,00

Gives til træningsudstyr, tilmelding af tre hold samt de tre
kurser.

7.000,00 Gives til annoncering og foredrag.

-

Der henvises til formue.

10.000,00 Der er behov for en mere konkret ansøgning fremadrettet.

kr. 193.350,00

kr.

-

kr.

10.000

kr.

193.350

FRIVILLIGPULJEN 2016

Nr.

Forening

Overordnet formål for ansøgning

Antal - Målgruppe

Formue

Ønsket tilskud

Frivilligrådets
indstilling

Frivilligrådets
bemærkninger

VPUs beslutning
5. april 2016

ÆLDRE
2.1 Fuglsanggården Omsorgsklub
2.2 Fuglsanggårdens Venneforening

20-25
Områdets pensionister og efterlønsmodtagere
15 - 100
Udflugter og aktiviteter for beboere på og omkring Plejecenter Fuglsanggården Ældre/pensionister og efterlønsmodtagere bosiddende på eller
tæt på Fuglsanggården
Bustur for omsorgsklubbens medlemmer

kr.

-

kr.

8.000,00 kr.

kr.

-

kr.

-

2.3 De frivillig ved Glesborg Plejecenter

Forskellige aktiviteter for beboerne

Plejecentrets 60 beboere

kr.

2.4 Værestedet Birkehøj

Formålet er at give de svage ældre i området muglighed for socialt samvær og
stimulere de ældre til stadig at være aktive ved at deltage i de aktiviteter, som
Værestedet kan tilbyde

50
"Ensomme" ældre

kr.

2.5 Fausing Auning Pensionistforening

Samvær for pensionister

Ca. 60 deltagere pr. gang ellers ca. 250 medlemmer
Målgruppen er pensionister og efterlønner mv.

kr.

2.6 Onsdagsklubben Bønnerup

Bedre socialt netværk for ældre medborgere i Bønnerup Strand og omegn.

Ca. 20 pr. gang. - i alt 200-300 pr år
kr.
Alle voksne som kan kl. 14 om eftermiddagen er meget velkomne.

2.7 Digterparkens venneforening

Til glæde og adspredelse for beboerne i Digteparken

2.8 Centerrådet Norddjurs Kommune

At hjælpe svage ældre i området ud fra begrebet "ældre hjælper ældre"

2.9 Tirsdagsklubben i Fjellerup

Det er klubbens formål at skabe et socialt netværk for byens ældre personer
gennem aktiviteter der er til glæde både for byen og en selv.

2.10 Fjellerup/Glesborg pensionistforening

social samvær

2.11 Motion & Samvær, Auning

Give foreningens medlemmer en dejlig fælles kulturel oplevelse, som mange
ellers ikke ville få.

2.12 Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald

Videreførsel af de social-humanitære tjenester

2.13 Posthavens Venneforening

aktivitet trivsel og tryghed i posthaven

42
Beboerne i Digterparken
200
Målgruppen er ældre, svage pensionister i området, der har brug
for praktisk og socialt rådgivning.
80-90
Klubben er åben for alle, der deler vores interesser i Fjellerup og
omegn. Målgruppen er dog primært byens pensionister.
124
Pensionister i Fjellerup og Glesborg
ca. 60-80
Førtidspensionister, efterlønnere, pensionister og enlige af begge
køn
552 personer
Målgruppen er svage/ensomme ældre i Rougsø-Sønderhald
området
ca. 200
Den gruppe vi hjælper er baseret på at vi hjælper
de ensomme

5.000,00 Gives til aktiviteten. Der opfordres til egenbetaling.

kr.

5.000

23.000,00 kr.

8.000,00 Gives til bustur med liftbus.

kr.

8.000

kr.

13.000,00 kr.

7.000,00

Gives til bankospil, strikkeklub og solskinsgruppe. Der
opfordres til egenbetaling.

kr.

7.000

kr.

10.000,00 kr.

7.000,00

Gives til drift af værksteder og petanque, foredrag, kurser og
kr.
møder samt halvdelen af transpotudgiften.

7.000

56.489,00 kr.

15.000,00 kr.

2.000,00 Gives til aktiviteten. Der henvises til formue.

kr.

2.000

3.500,00 Gives ikke til administration.

kr.

3.500

2.500,00 Gives til ferieophold.

kr.

2.500

kr.

12.500

12.000,00

3.000,00

kr.

4.500,00 kr.

kr.

61.482,16

kr.

10.000,00 kr.

kr.

45.000,00

kr.

25.000,00 kr.

kr.

18.000,00

kr.

6.000,00 kr.

3.000,00 Gives til aktiviteterne.

kr.

3.000

kr.

30.000,00

kr.

5.000,00 kr.

3.000,00 Gives til aktiviteterne.

kr.

3.000

kr.

54.576,00

kr.

10.000,00 kr.

kr.

32.319,00

kr.

74.616,00 kr.

kr.

58.856,00

kr.

5.000,00 kr.

20.000,00

kr.

10.000,00 kr.

kr.

7.800,00 kr.

7.800,00

kr.

5.000,00 kr.

kr.

12.500,00

Gives til servicetelefon, håndbog samt foredrag for de særligt
udsatte.

Ansøgningen afvises, da aktiviteten ikke hører under
foreningens hovedformål.

kr.

Der gives ikke til møder med besøgsvenner, møder med
udringere, administration og ringekoordinators telefon.

kr.

59.986

5.000,00 Ingen bemærkninger.

kr.

5.000

8.000,00 Gives til aktiviteter for de udsatte borgere.

kr.

8.000

kr.

7.800

5.000,00 Ingen bemærkninger.

kr.

5.000

12.500,00 kr.

12.500,00 Ingen bemærkninger.

kr.

12.500

-

59.986,00

-

2.14 Aktivitetsudvalget træning Vest

støtte det frivillige arbejde

Forskelligt fra aktivitet til aktivitet op til ca. 80 personer ved
spisning
kr.
Målgruppen er først og fremmest de borgere som har deres gang i
træningscenter vest. De svageste og de dårligt bemidlede

2.15 Nørager ældreklub

Samvær for ældre

18-20
Ældre i og omkring Nørager

kr.

2.16 Frivillige på Plejecenter Violskrænten, Grenaa

Annonce og senior sangbøger

ca. 50 borgere
Beboere på Violskrænten

kr.

2.17 Anholt Spise- og samværsklub

samvær for Anholts pensionister

20-25
Målgruppen er udelukkende Anholts pensionister

kr.

2.18 Lyngby - Trustrup pensionistforening

Pensionisterne i foreningen

ca. 80
Pensionister i Lyngby - Trustrup området

kr.

65.000,00

kr.

10.000,00 kr.

5.000,00 Gives til aktiviteterne.

kr.

5.000

2.19 Sognegården ældreklub

At skabe mulighed for socialt samvær for ældre borgere i Ørum og omegn

Ca. 35-40 borgere
Ældre borgere mellem 70 og 94 år, heraf 5-6 rolatorbrugere, der
ikke kommer meget ud og som har brug for socialt samvær

kr.

10.808,94

kr.

4.000,00 kr.

4.000,00 Ingen bemærkninger.

kr.

4.000

2.20 Ældre hjælper Ældre

Samling og fastholdelse af hjælpere tilknyttet "Ældre hjælper Ældre"

2.21 Ældre hjælper Ældre

Kampagne for at udbrede kendskabet til "Ældre hjælper Ældre"

2.22 Ældre hjælper Ældre

Koordineringsmøder for "Ældre hjælper Ældre

35 nuværende hjælpere samt evt. nye efter kampagnen
Den direkte målgruppe er vore nuværende 35 hjælpere, samt de
hjælpere vi forhåbentlig får tilknyttet gennem
informationskampagnen.

4.900,00

-

Der bevilliges midler til husleje under forudsætning af, at det
er den eneste lokalemulighed.

kr.

-

kr.

5.000,00 kr.

3.500,00 Der opfordres til egenbetaling.

kr.

3.500

kr.

-

kr.

1.500,00 kr.

1.500,00 Ingen bemærkninger.

kr.

1.500

?
Dels ældre borgere samt Posthavens brugere.
kr.
Endvidere har vi en meget stor kontaktflade (indirekte målgruppe)
gennem vores placering og synlighed ved skranken i Posthaven.

-

kr.

1.000,00 kr.

Men indirekte tæller målgruppen også de 48 brugere som
hjælperne servicerer,
?
aktive ældre med tid, lyst og overskud til at gøre en forskel, for
ældre medborgere men behov for hjælp til f.eks. indkøb,
følgeskab til læge/tandlæge mm., en gåtur, højtlæsning eller
småreparationer i hjemmet.

2/5

-

Ingen bemærkninger.

kr.

-
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ÆLDRE
2.23 Støtteforeningen Violskræntens Venner

Til gavn og glæde for beboerne

2.24 Norddjurs Motionsvenner

At den ældre borger kan få og vedligeholde et godt socialt og aktivt liv

2.25 Norddjurs Motionsvenner

Til seniorer som kan blive motiveret til at blive/forblive fysisk aktive

2.26 Seniorværkstedet ViGør

Hjælp til husleje

2.27 Mai-Britt Nielsen m.fl.

Udvidelse af aktiviteter

2.28 Ældre Sagen Nørre Djurs

Stjernestunder med aktiviteter m.m.

2.29 Ældre Sagen Grenaa

Ensomme, ældre og svage borgere, som mangler kontakt

2.30 Doktorgården

Til fortsættelse af aktiviteter for ældre og handicappede i Ørsted og omegn

2.31 Møllebo - Elmebo Auning

Frivilliggruppens arbejde og støtte for beboere, følge dem til underholdning,
gudstjeneste, bankospil og hygge på hjemmet

90
Plejehjemmets beboere
27
hjemmeboende ældre som ikke deltager i den etablerede
ældreidræt
70
Til seniorer
95 - 100
Borgere i den tredje alder
10-12
Målgruppen er mest kvinder i den tredje alder
ca. 200 borgere
Målgruppen er fortrinsvis 75+ - 90+ årige
Det er grupper hvor mange har fysiske og psykiske skavanker
ca. 1000
Ensomme, svage hjemmeboende ældre samt ældre mobile
borgere
Ca. 150
Pensionister og efterlønnere i området
Ca. 30
Beboerne på Møllebo - Elmebo

ÆLDRE I ALT

kr.

17.000,00

kr.

10.000,00 kr.

kr.

22.744,00

kr.

32.000,00 kr.

kr.

22.744,00

kr.

kr.

37.000,00

kr.
kr.

kr.

kr.

8.000

10.000,00 Gives til kursus. Der gives ikke til administration.

kr.

10.000

20.000,00 kr.

10.000,00 Gives til foredrag og annoncer.

kr.

10.000

15.000,00 kr.

10.000,00 Ingen bemærkninger.

kr.

10.000

kr.

-

Ansøgningen falder udenfor målgruppen for Frivilligpuljen.

kr.

-

kr.

52.000,00 kr.

Gives Ikke til møder, undervisning og kurser for
37.950,00 besøgsvenner og ringere , ejheller til koordinators telefon og
kontorhold.

kr.

37.950

165.138,00 kr.

35.000,00 kr.

35.000,00 Ingen bemærkninger.

kr.

35.000

6.000,00 kr.

6.000,00 Ingen bemærkninger.

kr.

6.000

5.000,00 kr.

5.000,00 Ingen bemærkninger.

kr.

5.000

kr.

287.736

38.554,46

kr.

4.648,49

kr.

kr.

2.125,16

kr.
kr.

3/5

kr.

3.000,00

8.000,00 Ingen bemærkninger.

443.916,00 kr. 287.736,00
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BØRN & UNGE
3.1 Projekt børn/ ældre

Samvær med børn ældre i lokal området Fjellerup

ca. 20 børn og 10 voksne
Børn i alderen 5-12 år
Ældre i bedsteforældre alderen

3.2 Frelsens Hær Randers

Julehjælp

ca., 50 familier
Familier, hovedsageligt med børn som har en presset økonomi.

3.3 Børns Vilkår

at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i
Danmark

Ca. 300 (45.520)
Børn og unge, der har problemer i deres hverdag

kr.

3.4 Natteravnene Grenå

Årlig drift

Unge i Grenå mellem 16-25

kr.

-

kr.

9.000,00 kr.

9.000,00 Ingen bemærkninger.

kr.

9.000

3.5 Familienetværket Helping Hands Røde Kors Grenaa

Ligeværd og mindskelse af sociale skæl.

kr.

-

kr.

7.000,00 kr.

7.000,00 Ingen bemærkninger.

kr.

7.000

3.6 Matematikcenter

Gratis online lektiehjælp i matematik

kr.

2.808,00

3.7 Frivillig spillecafé / idræt for børn

Aktivering af- og socialt samvær for børn med forældre med begrænsede
ressourcer.

kr.

55-60
Økonomisk trængte børnefamilier
10-15.000 besøg
Elever fra folkeskolens udskoling, elever på
ungdomsuddannelserne samt studerende ved
voksenuddannelserne
50
Piger og drenge mellem 1. og 3. klasse og meget gerne børn fra
hjem med begrænsede midler og ressourcer.

3.8 UFL - Unge For Ligeværd

Begrænse ensomhed ved at skabe et meningsfuldt liv og bedre livskvalitet,
samt bane vejen for nye venskaber med ligestillede.

38-45
Unge med særlige behov af forskellige art: boglige, indlærings- og
funktionsmæssige vanskeligheder. Nogen har
indlæringsvanskeligheder, andre ordblinde. Andre har diagnoser
som autisme, ADHD, m.v. Nogle har fysiske handicaps.

3.9 Ørum Børnefestival

Skabe en fantastisk dag for børn, hvor alle er velkommen. Der vil være gratis
entre, så alle har mulighed for at være med.

ca. 600
Målgruppen er primært børn i alderen 1 - 12 år og deres forældre.

3.10 Voldby juniorklub

Børn i Voldby og omegn.

3.11 Bibliotekets Lektiecafé for børn og unge

Lektiehjælp 2 gange 3 timer pr. uge

3.12 Ungdommens Røde Kors i Grenaa

Oprettelsen og driften af en fritidsklub for udsatte børn og unge med
flygtningebaggrund, hvor de kan mødes med og omgås jævnaldrene etniske
danskere og have mange gode oplevelser.

35-50
Det er børn fra 2. klasse og op til 7. klasse som bor i Voldby og
omegn
16 børn
Børn fra 2. klasse og opefter
Ca. 20-30
Udsatte børn og unge med flygtningebaggrund mellem 15 til 25 år
fra Grenaa, Robstrup og Voldby,

BØRN & UNGE I ALT

4/5

-

kr.

1.000,00 kr.

kr.

50.000,00 kr.

-

Der gives ikke til landsdækkende aktiviteter.

kr.

-

20.221.726,00 kr.

39.635,00 kr.

-

Der gives ikke til landsdækkende aktiviteter.

kr.

-

?

kr.

kr.

275.000,00

-

kr.

1.000,00 Ingen bemærkninger.

-

Aktiviteten falder udenfor Frivilligpuljens rammer.

kr.

12.000,00 kr.

12.000,00 Ingen bemærkninger.

51.482,00

kr.

kr.

1.000

-

kr.

12.000

Der gives til hytter i Lalandia, leje af bus samt strøm og grøn
afgift.

kr.

51.482

kr.

23.775,00

kr.

53.882,00 kr.

kr.

79.257,00

kr.

26.000,00

kr.

-

Ansøgningen afvises, da aktiviteten ikke passer ind under
Frivilligpuljens rammer.

kr.

-

20.000,00

kr.

-

Ansøgningen afvises, da aktiviteten ikke passer ind under
Frivilligpuljens rammer.

kr.

-

kr.

-

kr.

kr.

-

kr.

5.000,00 kr.

kr.

22.800,00 kr.

kr.

249.125,00 kr.

kr.

10.000,00

5.000,00 Ingen bemærkninger.

kr.

5.000

10.200,00 Der gives ikke til forplejning.

kr.

10.200

95.682,00

kr.

95.682
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ANDET
4.1 Fjellerups Seje Sild - en velgørende strikkeklub

at skabe hyggeligt og meningsfyldt socialt samvær ved at strikke til velgørende
formål og samtidig at sætte fokus på vores by og egn

25-30
Alle, der har lyst til at strikke/nørkle til velgørende formål

kr.

-

kr.

2.000,00 kr.

4.2 Nydansker Netværk i Norddjurs

Forbedre integrationen i Norddjurs

50-100
Alle borgere som er interesseret i en god og vedvarende
integration.

kr.

18.623,80 kr.

24.000,00 kr.

4.3 Kreativ Fredag, Værestedet

Kursus til udvikling af knipling.

14-15 personer
Alle er velkomne. I øjeblikket er vi mellem ca. 50 år og op til 84 år.

kr.

-

kr.

1.500,00 kr.

-

Ansøgningen afvises, da aktiviteten ikke vurderes at passe ind
kr.
under Frivilligpuljens rammer.

-

4.4 Randers Sportsfisker Klub

Vandforsyning Ræbækvej 4, Gjerrild

Klubmedlemmer

kr.

53.000,00 kr.

50.000,00 kr.

-

Ansøgningen falder ikke ind under Frivilligpuljens rammer.

kr.

-

4.5 Fjerupgårde Forsamlingshus

Integration af herboende flygtninge

600
Den lokale befolkning samt flygtninge som bor i nærområdet.
Mange bor på asylcentre, men en del er flyttet i egen bolig, begge
kategorier vil være oplagt målgruppe.

kr.

-

kr.

5.800,00 kr.

5.800,00

Beløbet bevilliges under forudsætning af, at beløbet bruges
på bespisning af flygtninge og kørsel efter laveste
kørselstakst. Der bedes om kørselsregnskab ved indsendelse
af regnskabsskema.

kr.

5.800

4.6 Røde Kors Grenaa, Besøgstjenesten

At vore besøgsmodtagere kan få lidt afveksling i en tit ensformig hverdag

kr.

-

kr.

5.000,00 kr.

3.000,00 Der gives ikke til forplejning.

kr.

3.000

4.7 Røde Kors Grenaa, Flygtningevenner

Støtte op om de flygtninge, der bor her ved Grenaa

kr.

-

kr.

6.000,00 kr.

6.000,00 Ingen bemærkninger.

kr.

6.000

4.8 Røde Kors Grenaa, Nørklergruppe

Tur til Kliplev - pakkecentral for nødhjælp

kr.

-

kr.

5.000,00 kr.

4.9 Røde Kors Rougsø Afdeling, Besøgstjenesten

Driftsudgifter til Besøgstjenesten.

18-24
Ældre borgere, som ikke har familie eller ikke har dem i
nærheden. Mange af dem er fysisk svage. Der er også en gruppe
med psykiske problemer.

kr.

-

kr.

18.500,00 kr.

4.10 Røde Kors, Rougsø afd.

Det overordnede formål er at bryde ensomhed.

25
Alle kvinderne er mellem 70 og 85 år og bor i Ørsted og omegn
hjemme i egen bolig

kr.

-

kr.

8.000,00 kr.

4.11 Røde Kors, Rougsø Afd.

Integration af flygtninge i Holbæk

Angiveligt 13 familier
"kvoteflygtninge"

kr.

-

kr.

8.000,00 kr.

4.12 Dansk Folkehjælp Djurs-Randers afdeling

Humanitært arbejde

kr.

-

kr.

45.000,00 kr.

-

Ansøgningen falder ikke ind under Frivilligpuljens rammer.

kr.

-

4.13 Hollandsbjerg Forsamlingshus

At styrke fællesskab og sammenhold i Hollandsbjerg by

kr.

-

kr.

48.750,00 kr.

-

Ansøgningen falder ikke ind under Frivilligpuljens rammer.

kr.

-

ANDET I ALT

kr.

227.550,00 kr.

SAMLET

kr. 1.225.183,00 kr. 644.468,00

ca. 10
Vore besøgsmodtagere er næsten alle omkring eller over 90 år.
Deres besøgsvenner deltager også
10-20
Den primære målgruppe er flygtningekvinder, mens enkelte
aktiviteter kan gælde alle flygtninge.
20
Kvinder i den tredje alder, som gerne vil gøre en forskel med
hensyn til at strikke til dem, som trænger, og også at mødes med
andre ligesindede

Ca. 1.200
Enlige forsørgere på kontanthjælp.
Børn, unge og ældre der deltager i sportsstævner eller andre
arrangementer.
2500 - 3000
Omegnsbyerne til Hollandsbjerg.

5/5

-

Ansøgningen afvises, da målgruppen for aktiviteten ikke
vurderes at passe ind i Frivilligpuljens rammer.

24.000,00 Ingen bemærkninger.

-

14.900,00

kr.

kr.

Ansøgningen afvises, da aktiviteten ikke vurderes at passe ind
kr.
under Frivilligpuljens rammer.

Der gives ikke til administration og gaver til
besøgsmodtagere.

-

24.000

-

kr.

14.900

6.000,00 Ingen bemærkninger.

kr.

6.000

8.000,00 Ingen bemærkninger.

kr.

8.000

67.700,00

kr.

67.700

kr. 644.468,00

