Bevillingsoversigt 1. runde 2018
NR

Forening

Søges støtte til

1

Rosenkavalererne

Frivilliges transportudgifter til flere
arrangementer

2

Brugerrådet Lokalcenter Næshøj

Et fællesarrangement for beboere

3

Brugerrådet Lokalcenter Næshøj 2

Frivillige forplejning

4

Humørstafetten

En heldagstur i stor liftbus +
forplejning til de frivilige

Indstilling Frivilligråd

kr.

6.000,00

kr.

3.000,00

kr.

2.000,00

kr.

6.750,00

kr.

7.000,00

5

Lokalråd Hjortshøj

Opstart af søndagsvisitter på
plejehjem, forplejning til frivillige

6

Systuen Gellerup

Reparation af maskiner og fornyelse
af tilbehør

kr.

10.000,00

7

Hasle efterlønner og Senior forening

Liftbus og forplejning af frivillige i
forbindelse med udflugt

kr.

7.000,00

8

Aktion børnehjælp

Til køb af garn

kr.

12.000,00

Sundhed og velfærd for persisktalende

Udflugtstur, udgifter til aktiviteter,
kulturarrangement,
idrætsarragement,a fholdelse af
"åbent hus", annoncering, porto,
telefonudgifter til koordination,
transportudgifter til de frivillige
medarbejdere, besøg hos iranske
og persisktalende ældre i
forbindelse med at udbrede
kenskabet til foreningen

9

afslag

10

Business Danmark, SeniorKlub, Århus afdeling

Frivilliges udgifter ifb. udflugt

kr.

2.000,00

11

Bussens Venner, Lokalcenter Holme

Udgifter til entre og forplejning til
de frivillige chauffører.

kr.

3.600,00

12

Besøgstjenesten Lystrup - Elsted - Elev

Frivilliges udgifter ifb. Udflugter og
arrangementer, frivilliges
køreselsgodtgørelse og
administration

kr.

16.900,00

13

Lokalråd Bjørnshøj

Bespisning af vores Frivillige
hjælpere til en frivilligfest (30
personer)

14

Havfruerne 8250

Forplejning til de frivillige ved faste
arrangementer + printpatroner og
kopipapir

kr.

1.700,00

Alzheimerforeningen Østjylland

Pavillion, nye havemøbler,
materialer til aktiviteter i haven,
maling til sten, højbed, blomster til
såning

kr.

6.500,00

15

afslag

16

kr.

11.000,00

kr.

12.200,00

kr.

9.500,00

CAFE PARASOLLEN VIBY

Liftbus, sejlads og forplejning af
frivillige samt markedsføring

KlosterCaféen

Print af arbejdsmapper, Forplejning
på dagsmøderne af de frivillige,
annoncering, frivilliges
transportudgifter

OK-KLUBBERNE ÅRHUS

Tilskud til dækning af de frivillige
arrangørers omkostninger ved
deltagelse i ca 10 "Ud af huset
oplevelser" for foreningens
medlemmer.

OK-KLUBBERNE ÅRHUS

Tilskud til annoncering og til
stabilisering af medlemstal.

Brabrand Brugerråd

Udskiftning af rundsav.

Brabrand Brugerråd

Lift bus og frivilliges forplejning i
forbindelse med sommerudflugt.

kr.

7.600,00

Frivilliges kørsel til og fra
kolonihaven for de demente

kr.

15.000,00

kr.

3.500,00

Mandegruppen Hørgaarden

Projektor, udgifter til frivillige i
forbindelse med planlægning og
afholdelse af arrangementer.
Kontorhold.

24

CHRISTIANS SOGNS MENIGHEDSPLEJE
CHRISTIANSKIRKEN

Videreførsel af tirsdagsklub.
Udgifter for de frivillige

kr.

4.600,00

25

Trige Seniorer

Dækning af frivilliges entré og
forplejning.

17

18

19
20
21

22

Alzheimerforeningen Østjylland

23

Lokalcenterråd Brabrand

Midler til opstart af strikkegruppe;
anskaffelse af strikkepinde,
mønstre og garn. Inspirationsbesøg
fra eller hos en strikkebutik.
Annoncering. Efter opstart vil der
være brugerbetaling til materialer.

Seniorholdet.dk

Cafe kun for seniorer opstartsstøtte. Inventar, service,
kasseapperat og istandsættelse af
lokale.

Seniorholdet.dk

Forplejning til arrangementer,
tilskud til bus, hjemmeside,
administration, markedsføring,
udgifter til frivillige, porto,
transport.

26

27

28

29

Kvindegruppen + Mandegruppen

30
Centerådet Koltgården,
31

Centerrådet på Lokalcenter Dalgas

32
Sind Østjylland

afslag
afslag

afslag

kr.

5.500,00

afslag

kr.

Tur med Naturvejleder John Simon
til lille vildmose

4.000,00

afslag

Leje af hoppeborg, 4 pavilioner,
Flyers, Forplejning af frivillige,
Udsmykning i forhold til temaet,
blomster, vimpler og flag, Træ til
spejderne

kr.

9.000,00

Liftbus til sommerudflugt,
forplejning og entré til frivillige

kr.

8.250,00

Følgevenner til psykisk sårbare
ældre. Kontorhold, annoncering
efter frivillige, sociale aktiviteter,
frivilliges transportudgifter

kr.

25.000,00

Alevi Kvinde Forening i Danmark

Transport og tlf.udgifter. Aktiviteter
og sammenkomster hver uge for
dem, der har lyst. Tilskud til
ledsagerordning. Foredrag og
undervisning. Gymnastikredskaber.
Materiale til Bedstemors hækling
(garn og tilbehør)

Brugerrådet Lokalcenter Vestervang

Det nye råd ønsker at etablere en
hjemmeside for at øge synligheden
af vores aktiviteter

Brugerrådet Lokalcenter Vestervang

Udflugt. Liftbus.

kr.

6.000,00

Brugerrådet LC Toftegården

5 iPads til iPadkurser.

kr.

15.000,00

kr.

14.000,00

Social Sundhed Aarhus

Kompetenceudvikling for frivillige.
Annoncering og synliggørelse.
Kontorhold og telefon.

kr.

9.500,00

SENIORMÆND 8250.

Tilskud til bus i forbindelse med
udflugt. Udgifter til frivilliges
forplejning. Udgifter til
kontorartikler.

kr.

10.000,00

Centerraad Havkaer

Opstart af div. aktiviteter. Krolf:
indkøb af udstyr. Petanque sæt,
mm. Glaskunst: glas, lim
skærebræt limforme mm.

kr.

7.000,00

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Leje af liftbus og støtte til dækning
af udgifterne (ophold og
forplejning) til 2 frivillige hjælpere.

kr.

10.000,00

Foreningsbutikken

Kaffe og boller til de frivilliges i
Klostercafeen.

kr.

25.000,00

Foreningsbutikken

Markedsdag for socialt frivilligt
arbejde. Salleje, annoncering,
forplejning af frivillige, stande
m.m., videoproduktion, scene og
anlæg.

kr.

12.600,00

Besøgstjenesten Beder-Malling-Ajstrup

Netværksmøder. Udflugter og
arrangementer for både
besøgsvenner og besøgsværter.
Buskort til frivillige.
Administrationsudgifter.

Caritas venner

Bus med lift til sommerudflugt på
Mols

kr.

6.000,00

Kultur og Sundhedscenter Havkær Spisevenner

Der søges midler til de frivilliges
forplejning, det drejer sig om 2
frivillige og en chauffør, der spiser
cafeens middagsret sammen med
de ældre.

kr.

7.800,00

Kultur og Sundhedscenter Havkær Tirsdagsvenner

Der søges midler til de 12 frivilliges
forplejning resten af året

kr.

10.000,00

2 arragementer med
fællesskabssuppe á 3000 kr

kr.

6.000,00

Klostergadecenteret

kr.

4.000,00

kr.

24.000,00

kr.

4.500,00

33

34

35
36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Spisegrupper LC Næshøj

Frivilliges forplejning ved
fællesspisning

Café Parasollen - Cykelprojekt

Cykelkaptajn, forplejning,
vedligehold af cykler,
markedsføring.

Folkenetværket

Heldagsseminar på Fristedet
Skærring og kontorhold.

kr.

9.600,00

afslag

51

Pårørenderådet DCA

Ombygning af rickshawcykler for at
forebygge beboers angst under
kørsel.

kr.

15.000,00

52

Fortefitness

Vandrestave til gåture for ældre der
er usikre på benene.

kr.

6.990,00

53

Træværkstedet under Eskegården, Beder

Div. udstyr til træværkstedet til
forbedring af aktiviteterne i
værkstedet
afslag

Operagruppen Fredag Lige Uger

Fladskærm. Bedre kvalitet end den
nuværende. Samt en DVD-afspiller.

55

Malerfællesskabet

Udgifter til staffeli, maling og
pensler

56

Solbjerg Centerråd

Bespisning af frivillige hjælpere i
mande- og kvindegrupperne, der
mødes hver 14. dag

kr.

5.900,00

57

Solbjerg Centerråd

Markedsdag på LC Solbjerg.
Musikalsk underholdning, PR,
udsmykning, frivilliges forplejning.

kr.

8.000,00

58

Aarhus Swingband

DemoCD som reklame til
lokalcentre og andre. Lydoptagelse
og tryk af 200 cd'er.
kr.

5.000,00

54

afslag
afslag

59

Sommerhøjskole Område Nord

Leje af liftbus og forplejning af
frivillige

kr.

11.600,00

60

Mejlby Kvindegruppe

Udflugt for ensomme ældre kvinder
i Mejlby. Udgifter til transport,
guide og frokost

kr.

7.250,00

Todbjerg-Mejlby-Hjortshøj Besøgstjeneste

Kurser og møder for besøgsvenner,
fællesarrangementer, frivilliges
kørselsudgifter, kontorhold,
trykning af bog om besøgstjenesten
kr.

10.500,00

kr.

9.600,00

kr.

20.000,00

61

62

Søndagskaffe v. Brugerrådet Skærring

Forplejning af frivillige

63

Søholmrådet

Pølsevogn og udflugter

64

SAFAHUS

Administration og udflugter
afslag

65

Singe60+Kultur

Webhotel, kontorhold og PR.
afslag

66

Sabro Brugerråd

Oprettelse af kvindegruppe. Gratis
frokost for førstegangsfremmødte,
foredragsholdere, kreating samt
annoncering.

kr.

5.000,00

67

Dansk Blindesamfund Østjylland

Tur til Korsbæk på Bakken,
frivilliges udgifter og deltageres
busudgifter. Efterårsfest, bus og
frivilliges forplejning.
Spisefællesskab, frivilliges
forplejning. Julefest, frivilliges
forplejning.

68

LC Sønderskovhus, kulturudvalget

Bus og forplejning af frivllige i
forbindelse med udflugt

kr.

7.200,00

69

LC Sønderskovhus, Sønderskovhus Nyt

Bus og forplejning af frivllige i
forbindelse med udflugt

kr.

6.750,00

70

FAFE

Frivilligt arrangement 1 - Bowling:
Leje af baner og sko, premier og
drikkevarer. Frivilligt arrangement 2
- Julehygge, drikkevarer og snacks.
Frivilligt arrangement 3 - Pølse og
plejehjem. Banko: premier,
drikkevarer og snacks.

kr.

13.000,00

71

Pensionistforeningen Paladsklubben

De frivilliges udgifter i forb. med
danse og bankoaftener

kr.

11.600,00

72

Klostergadecenteret

kr.

10.400,00

3 udflugter i sommerferien. Leje af
bus, entréudgifter og forplejning.

kr.

18.350,00

