Nr.

Forening

Hvad søges der til

Antal - Målgruppe

Formue

Formuen er øremærket til

Ønsket tilskud

Frivilligrådets Voksen- og
bemærkninger plejeudvalgets
beslutning

Kategori 1 - Sundhed og Sygdom

1.1

1.2

Landsforeningen Bedre Psykiatri Norddjurs

Støtte og hjælp til pårørende til psykisk syge, herunder
samtalegruppe, Ungdomgruppe samt
kontorartikler/pjecer/telefon/net

Pårørende til psykisk syge ca. 150-300

kr.

FC Glesborg Handi

Tilskud til tøj samt den årlige tur til Malmø Open, herunder
benzin, udgifter til træner, betaling af kontigent til DHIF samt
betaling af holdtilmelding

Handicap fodboldklub ca. 30 spillere

kr.

Sundhed og sygdom kr.

Ikke lokal forening.
Der er behov for
mere konkrete
eksempler på
aktiviteter i
2.600 Norddjurs.

24.100 Gives til tøj.

26.700

Afslag

kr.

kr.

11.000

11.000

Kategori 2 - Ældre
2.1

Fuglsanggårdens omsorgsklub

2.2

Fuglsanggårdens omsorgsklub

2.3

Auning Petanqueklub

Sociale aktiviteter, herunder bustur med lift
Sociale aktiviteter og forebyggelse af ensomhed, herunder
materialer til håndarbejde

Plejehjemsbeboere, pensionister og
handicappet fra Grenaa 20
Plejehjemsbeboere, pensionister og
handicappet fra Grenaa 20

Renovering af petanquebane

ca. 30 pensionister fra Auning
og det dobbelte antal besøgende
petanquespillere fra andre
klubber på Djursland

Hvoraf ca. halvdel skal gå til
udbedringen af ødelagte vinduer
7000 efter hærværk på klubhus.

kr.

8.000 -

kr.

8.000

kr.

2.000 -

kr.

2.000

kr.

Ældre kr.

Ikke frivillig socialt
10.000 formål

20.000

Afslag

kr.

10.000

Kategori 3 - Børn og Unge

3.1

Grenaa Disco

25-30 Unge med nedsat fysisk/psykisk
funktionsevne og med generelle/specifikke
Give livsglæde til en udsat gruppe og en oplevelse de kan leve indlæringsevner som er i risiko for
længe på, herunder bankogevinster
ensomhed og et sårbart netværk

1800 heraf 1000kr til faste udgifter

kr.

Børn og unge kr.

2.500 -

2.500

kr.

kr.

2.500

2.500

Kategori 4 - Andet

4.1

Fjerupgårde Forsamlingshus

4.2

Åstrup Idrætsforening

4.3

4.4

4.5

El, varme og rengøring i forbindelse med foredrag

20-40 personer
Alle voksne indbyggere i
vores lokalområde, samt medlemmer og
modtagere af vores nyheds-og
aktivitetsmails, som omfatter 250 personer Nej
Formuen er meget bundet som
sikkerhed for vore forpligtigelser.
Corona binder ekstra i år som vores
500.000 sikkerhed

Frivillighuset i Ørsted

Integrere flygtning og indvandrede, herunder kontingent
At gavne fællesskabet for borgere i området og bygge bro
mellem generationer, herunder indkøb af brætspil

20-30 unge/voksne indvandrere
Alle borgere i området uanset
alder og funktionsniveau.

FC Grenaa SUP OHANA

at gøre SUP tilgængeligt for alle, skabe et fælleskab omkring
aktiviteten og udbrede viden om sikkerhed på vandet,
herunder indkøb af udstyr

SUP kan dyrkes på tværs af alder, køn og
niveau. Pt. fordeler medlemmerne sig i
aldersgruppen 15-68 år.

Nørredjurs Skytteforening

25 borgere - Børnefamilier og brugere af
Outdooraktiviteter for børnefamilier i lokalområdet, herunder skyttehusets udendørsfaciliteter - Område
indkøb af bålgrej mv.
Midt
Nej

Nej
skal bruges til udvikling af
8000 aktiviteten.

kr.

Ikke til husleje og
3.600 rengøring

kr.

1.700

kr.

9.000 -

kr.

9.000

kr.

2.500 -

kr.

2.500

kr.

Ikke frivillig socialt
23.300 formål

Afslag

kr.

Ikke frivillig socialt
5.500 formål

Afslag

Andet kr.
kr.

43.900
93.100

kr.
kr.

13.200
36.700

