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ANSØGNINGSSKEMA TIL §18-PULJEN OG INITIATIVPULJEN 
 

Kontaktoplysninger på ansøger 
 

Navn på forening/organisation:  8. Marts Foreningen 

 

Kontaktperson:  Inga Sørensen 

 

Adresse:   Glud Kirkevej 48, 7130 Juelsminde   

 

Telefon:   40 32 77 42 

 

Mailadresse:   ingas@profibermail.dk 

 

Foreningens CVR-nr. (er nødvendig ift. udbetaling):  40385185 

 

Ansøgningsår:      2020   (om midler for 2021) 

Hvilken pulje søges der om tilskud fra? 
 

Den store §18-pulje som søges i november hvert år:     Ja 

 

Initiativpuljen som søges året rundt:  
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Ansøgning 
 

Hvilke(t) kriterier hører din ansøgning under (markér et eller flere kriterier): 

1) Aktiviteten som et fælles projekt blandt flere foreninger eller organisationer ja 
2) Aktiviteten styrker de sociale netværk og fællesskaber indenfor målgruppen     Ja  
3) Aktiviteten har et socialt eller sundhedsfremmende sigte. Aktiviteten henvender sig til eller 

inddrager borgere i kommunen     ja 
4) Aktivitetens menneskelige værdier prioriteres højest.  (Før materielle goder)   ja 
5) Aktiviteten styrker, motiverer og udvikler den frivillige indsats    ja 

 

Kort beskrivelse af den frivillige aktivitet der søges tilskud til:     

Der søges tilskud til drift af vores forening – herunder udgifter til nødvendige gebyrer såsom 
indsamlingstilladelse, MobilePay, drift af hjemmeside og betaling til netsite for domænenavn (se medsendte 
budget).   

Der søges også tilskud til nødvendig hjælp for at løse IT-problemer ved afholdelse af digitale møder og 
webinarer. Her vil der blive søgt samarbejde med andre foreninger, der også har et ønske om, at blive 
rutineret i at afholde digitale møder. Selvom der satses på gratis programmer som f.eks. Google Meet til at 
”at være sammen hver for sig” så kan det blive nødvendig at hyre professionel hjælp til at blive oplært i at 
håndtere de digitale møder og webinarer på den teknisk set mest optimale måde.  Professionel it-hjælp kan 
også blive nødvendig til at etablere et digitalt arkivrum til f.eks. bestyrelsesreferater o.l. materiale på 
foreningens hjemmeside – et rum, der kun er åben for foreningens medlemmer.  

Der søges også tilskud til afholdelse af en sammenkomst til markering af Kvindernes Internationale 
Kampdag 8. marts 2021.  

Hvor foregår den frivillige aktivitet:   

Ved besøg i hjemmet hos målgruppen (kvinder med flygtningebaggrund, der gerne vil have et dansk 
kørekort). I kommunens frivillighuse i Hedensted og Tørring samt på kommunens biblioteker. Ved de digitale 
møder foregår aktiviteten for en dels vedkommende ved at medlemmer og interesserede kobler sig på via et 
tilsendt link.  

Planlagte kampagner ved byfester og lignende i det offentlige rum har ikke kunnet finde sted pga. corona i 
2020 – vi ved ikke hvorvidt det bliver en mulighed i 2021.  

Hvem er målgruppen: 

Målgruppen er kvinder, der er kommet til Hedensted kommune som flygtninge, og som gerne vil have et 
kørekort, men ikke selv har midler til at betale for det. Desuden er målgruppen kvinder, der gerne vil deltage 
i et fællesskab, hvor de dels lærer mere dansk og dels via relevante sammenkomster får et indblik i dansk 
foreningskultur.  
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Hvori består det frivillige arbejde: 

Det frivillige arbejde består i at tale med kvinderne og forklare dem hvilke regler der er, når man er medlem 
af en forening. Hvilke ansvar og hvilke muligheder, de har som bestyrelsesmedlemmer, og hvordan de selv 
kan være med til at påvirke udviklingen ved at være aktive og med til at bestemme.  Kvinderne har naturligt 
nok været meget optaget af, hvordan prioriteringen skal være mht. hvem der først skal have kørekort når 
der er penge til det. Prioriteringen er foretaget vha. lodtrækning i forbindelse med et åbent hus 
arrangement 8. marts 2020, hvor der blev udtrukket tre kvinder blandt 10 stk. på ventelisten. Heraf er nr. 1 
startet med at tage kørekort i november 2020 takket være en donation fra Rotary Hedensted.   

Udover at de stifter bekendtskab med ”8. Marts Foreningen” vil der i 2021 blive arbejdet med at kvinderne 
får et indblik i andre relevante foreninger – såsom boligforeninger, sportsforeninger og politiske foreninger. 
Sidstnævnte er aktuelt i forbindelse med kommunalvalget i november 2021, hvor det vil være oplagt at 
forsøge med et webinar, hvor de politiske partier kommer med indlæg.  

Ved den individuelle kontakt med kvinderne, opstår der mange situationer, hvor der ydes hjælp til de enkelte 
kvinder og deres familier – f.eks. hjælp til at skrive CV, kørselshjælp og vejledning i forbindelse med 
jobsøgning.  

Det frivillige arbejde består også i, at der bruges meget ulønnet tid på at søge fonde og på at drive 
foreningen.  

Hvor mange aktive frivillige deltager i aktiviteten: 

Ca. 10   

Hvor mange brugere deltager i aktiviteten: 

Oprindelig har 64 kvinder henvendt sig, fordi de gerne ville have et kørekort. Udover de 64 kvinder kan man 
også i en del tilfælde tælle deres familiemedlemmer med, idet de også deltager aktivt.  

Evt. yderligere oplysninger: 

Den søgte bidrag er til foreningens drift – ikke til betaling af kørekort, der søges finansieret ved fonde og 
sponsorater. Kontingentet som kvinderne betaler, kan ikke dække udgifterne til gebyrer mv.   

Første tilsagn om et sponsorat kom september 2020  fra Rotary Hedensted som svar på en ansøgning fra 
februar 2019.  
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Økonomi 
 

Indtast alle udgifter og eventuelle indtægter herunder eller vedlæg budgettet som bilag: 

•   

Indtægter fra kontingenter i 2021 skønnes i størrelsesordenen 400 kr. i alt.   

Der satses MEGET på i 2021 at få rutine i at afholde digitale møder og webinarer – gerne oplæring i det 
tekniske sammen med andre foreninger. Vi afholdt generalforsamling i Frivillighuset i Hedensted, hvor 
nogle af medlemmerne deltog vha. Google Meet, og vi har afholdt et bestyrelsesmøde i den nye 
bestyrelse som digitalt møde også vha. Google Meet. Men vi ”fjumrer” stadig en del.  Har planer om at 
markeringen af Kvindernes Kampdag også skal udbredes ved hjælp af noget ”livestreaming” i lighed 
med, hvad Vivi List og Lene Langgaard formående ved ”Live Streaming Festival 9. Maj 2020”.  Der skal 
måske lejes udstyr og hyres lidt professionel hjælp for at kunne sende videosekvenser mv.  

Indtast foreningens formue på ansøgningstidspunktet (indeståender i banken):   

789 kr.   – formue pr. 26-10-2020  

Hvis I har en større formue stående på kontoen, bedes I her begrunde, hvorfor I har så mange midler 
stående. Sparer I fx op til noget bestemt eller afventer I en regning, som er på vej? 

Hvilken type støtte ansøges der om og hvilket beløb (anfør kun beløb ét sted): 

• Støtte/tilskud i kr.:   10.000 kr.  
• Underskudsgaranti i kr.:   

Hvis I tidligere har modtaget tilskud fra §18-puljen, vedlægges kopi af revideret regnskab for anvendelsen 
af det tidligere bevilgede tilskud samt årsrapport:   

• Revideret regnskab er vedlagt   Regnskab for 2019 er vedlagt – men ikke revideret endnu Desuden 
er 2020 regnskabet frem til 26-10-2020 vedlagt.  
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• Revideret regnskab foreligger ikke endnu, men fremsendes senere i forbindelse med fremsendelse af 
endeligt regnskab for 2020 og årsrapport for 2020.  

Rotary i Hedensted har i oktober 2020 givet tilsagn om, at de vil betale max 17.000 kr. for et stk. kørekort – 
når kørekortet er i hus. Da det ikke har været muligt at opnå en kassekredit i banken (Middelfart 
Sparekasse) har foreningen været nødt til at optage private lån (fra formanden) for at klare de nødvendige 
udgifter til at få taget kørekortet. Der er således pt betalt for lægeerklæring, førstehjælpskursus samt 1. 
rate af undervisning for kørekort for Zainab Ahmadi, der bor i Barrit med sin familie. Da Zainab er den 
ældste af en søskendeflok på fire, og da hun taler godt dansk, fungerer hun ofte som tolk og praktisk 
hjælper for den øvrige familie – og for andre flygtninge i lokalområdet. Det forventes også, at de resterende 
udgifter til Zainabs kørekort vil blive klaret via private lån til foreningen – lån der vil blive tilbagebetalt, når 
kørekortet er i hus, og der kommer penge fra Rotary.  Realistisk sker dette først på året i 2021.  

Børneattester 

Når en organisation, forening eller anden frivillig aktør modtager støtte efter servicelovens § 18, er der krav 
om at indhente børneattester fra frivillige og ansatte, når de i forbindelse med den frivillige indsats eller 
arbejde: 

• vil få direkte kontakt med børn under 15 år, eller   Ikke relevant 
• færdes fast blandt børn og unge under 15 år og har mulighed for at være i direkte kontakt med 

dem Ikke relevant 
 
Angiv herunder om reglerne omkring børneattester er overholdt: 

• Ja, reglerne er overholdt 
• Det er ikke relevant, da vores forening ikke har med børn og unge under 15 år at gøre jf. 

ovenstående passus  Ikke relevant  
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Underskrift og indsendelse af ansøgning 
 

 

12-11-2020  Inga Sørensen       

_______________ ________________________________________________________________ 
              Dato          Underskrift 

 

 

Ansøgningsskema og evt. bilag kan sendes på følgende måder: 

Sendes med almindelig post til: 
Hedensted Kommune – Kultur & Fritid 
Att. Berit Schmidt Hansen 
Tjørnevej 6 
7171 Uldum 

Afleveres i postkassen uden for et af kommunens tre rådhuse i Hedensted, Juelsminde og Uldum. På 
konvolutten skrives: 
Hedensted Kommune – Kultur & Fritid 
Att. Berit Schmidt Hansen 
Tjørnevej 6 
7171 Uldum 

Sendes som scannet dokument til: 
Berit Schmidt Hansen på mail berit.schmidt.hansen@hedensted.dk.  

Sendes som Digital Post: 
Her kan du læse, hvordan du sender via Digital Post https://www.hedensted.dk/om-
kommunen/kontakt/digital-post/send-digital-post-virksomheder. Du skal logge ind med foreningens 
NemId. 

  

mailto:berit.schmidt.hansen@hedensted.dk
https://www.hedensted.dk/om-kommunen/kontakt/digital-post/send-digital-post-virksomheder
https://www.hedensted.dk/om-kommunen/kontakt/digital-post/send-digital-post-virksomheder
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Oplysninger om Hedensted Kommunes behandling af dine data 
 

Hedensted Kommune er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om dig. 

Du kan kontakte os her: 

Hedensted Kommune 
Kultur & Fritid 
Tjørnevej 6 
7171 Uldum 
 
Tlf. 79755102 
kulturogfritid@hedensted.dk  

Har du spørgsmål til dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, kan du kontakte kommunens 
Databeskyttelsesrådgiver på e-mailen dbr@hedensted.dk eller via Digital Post: 
www.hedensted.dk/borgerpost/dbr 

 
Lovgrundlag for behandlingen 
Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på 
området. 

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samtykke jf. bekendtgørelse af lov om social service, LBK 
nr. 102 af 29. januar 2018, §18. 

 
Formålet med behandlingen 
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at de indgår som en del af den ansøgning, som 
du har indsendt til §18-puljen på vegne af en social forening.  

 
Kategorier af personoplysninger 
Hedensted Kommune behandler disse typer af oplysninger om dig: 

• Adresse 
• Telefonnr. 
• E-mail 

 

Behandlingens varighed 
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. 
Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem. 

 

 

 

mailto:kulturogfritid@hedensted.dk
mailto:dbr@hedensted.dk
http://www.hedensted.dk/borgerpost/dbr
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Registrering og videregivelse 
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige 
myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med 
kommunen. 
 

Dine rettigheder 
Du har følgende rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger: 

• Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) 
• Ret til berigtigelse (rettelse af urigtige oplysninger) 
• Ret til sletning (kun i særtilfælde) 
• Ret til begrænsning af behandling 
• Ret til indsigelse 
• Ret til dataportabilitet (få dine data udleveret) 

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke bortfalder automatisk, når sagen er 
færdigbehandlet.  

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk 

 
Ønsker du at klage? 
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger. 

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere information herunder læse mere om 
Databeskyttelsesrådgiverens rolle. 

 

http://www.datatilsynet.dk/
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