
Fordeling af §18-midler - 2020

Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2020 Bevilget 2020

1
Kræftens Bekæmpelse - lokalforening 
Hedensted

De tre lokalforeninger i kommunen ønsker sammen at lave 
arrangementet KKKampgejst - karriere, kemo og 
kampgejst. Der søges om støtte til at købe ovenstående 
foredrag

            8.000                5.000 

2
Osteoporoseforeningen - lokalafdeling 
Hedensted

Støtte til afholdelse af foredrag om at være aktiv trods 
knogleskørhed inkl. forplejning og annoncering af 
arrangementet

          10.000                5.000 

3 Red Barnet Hedensted
Der søges støtte til Familieklubben. I denne klub er der 
tilknyttet ca. 10 udsatte familier, som på denne måde får 8-
10 ture over en 2-årig periode

          55.000              55.000 

4 Løsning Centerråd
Der søges støtte til annoncer, kørselsgodtgørelse til 
frivillige, kontorhold, forplejning til frivillige, musik til 
fester samt musik eller foredrag til 4 hyggeeftermiddage

          47.000              35.000 

5 KFUM Spejderne Stouby
Der søges om støtte til materialer til at bygge en bålhytte. 
Arbejdskraften leverer spejderne selv

          20.000                       -   

6 Natteravnene Uldum (Tørring)
Der søges om støtte til indkøb af bolsjer og kondomer til 
nyopstartet gruppe

            5.000                5.000 

7
Stafet for livet (Kræftens Bekæmpelse 
lokalforening Hedensted)

Der søges støtte til logistik, PR samt udgifter til 
hjælpematerialer og andre småfornødenheder

          20.000              15.000 

8 Klubben i Uldum
Der søges støtte til forplejning ifm. opstartsarrangement, 
biografbilletter til børnene, bustransport til biografen, spil 
og bolde samt forplejning til afslutningsarrangement

            9.800                9.800 

9 Vejlefjords Venner

Der søges støtte til kørselsgodtgørelse til de frivillige i 
bestyrelsen, som kommer fra hele landet. Derudover 
søges der om støtte til forplejning ifm. planlægningsmøder 
samt porto ifm. udsendelse af medlemsblade og 
invitationer

            5.000                3.000 

10 Hjerneskadeforeningen Lillebælt

Der søges støtte til forplejning til cafémøder, foredrag for 
medlemmer, frivillige og pårørerende, transport til 
rundvisning på TV2, sejltur for medlemmer, frivillige og 
pårørende samt kontorhold

            5.000                5.000 

11 Røde Kors - lokalafd. Hedensted

Projekt Familieintrgration handler om, at en familie med 
anden etnisk baggrund får tilknyttet en dansk frivilligven. 
Der søges om støtte til kørselsgodtgørelse til frivillige, 
forplejning til netværksmøder, entré og bus ifm. fælles 
aktiviteter samt kontorhold

            5.600                5.000 

12 Aktivitetscenter Kirkedal

Der søges om støtte til forplejning til frivillige ifm. 
mødeaktiviteter, arrangementer og aktiviteter med 
beboerne. Derudover søges der om støtte til leje af 
sommerhus, så beboerne kan komme ud at opleve noget

            9.000                9.000 

13 Kildevældets Venner

Der søges om støtte til honorar ifm. musikarrangementer, 
forplejning til frivillige ifm. arrangementer, hyggeaften for 
de frivillige, avisannoncer, forplejning til 
musikere/foredragsholdere samt kontorhold 

          14.000              14.000 

14 Børns Voksenvenner

Der søges om støtte til afholdelse af sociale 
arrangementer for voksenvenner, børn og i nogle tilfælde 
deres familier, kørselsgodtgørelse til de frivillige samt 
kontorhold

          20.000              20.000 



15 Røde Kors - lokalafd. Hedensted

Der søges om støtte til at kunne sende 20 udsatte familier 
(ca. 80 personer) på et sommerferieophold på Jesperhus 
for at de kan få nogle fælles familieoplevelser. Familierne 
udvælges i samarbejde med en socialrådgiver fra 
Hedensted Kommune

          60.000              55.000 

16 Hjerteforeningen - lokalkomite Hedensted
Der søges om støtte til annoncering af årets tre 
marcher/gåture samt betaling af instruktør på 
hjertemotionsholdet

          20.000              20.000 

17 Det gode liv på Kildevældet
Der søges støtte til afholdelse af 7 musikarrangementer i 
løbet af året for Kildevældets beboere

            8.100                8.100 

18 Stjernecafeen
Der søges om støtte til kørselsgodtgørelse til frivillige, 
honorar til foredragsholdere, forplejning til frivillige til 
arrangementer og møder samt kontorhold

          15.000              15.000 

19
Lokalforeningen Talentspejderne 
Hedensted

Der søges støtte til kørselsgodtgørelse til de frivillige, 
forplejning til bestyrelsesmøder og netværksmøder for 
mentorer, sponsorløn til de unge mentee, revisorhonorar, 
udlæg til mentorer, kontorhold, gebyr til bank samt 
annoncer

          30.000              30.000 

20 Café Lyset i Hedensted

Ansøgningen er opdelt i to dele. Første del omhandler kick-
off arrangementet ifm. Huskeugen, hvor der søges til leje 
af Hornsyld Idrætscenter, forplejning til de ca. 100 frivillige 
samt honorar til foredragsholder (i alt 25.000 kr.). Anden 
del er kørselsgodtgørelse og forplejning til de frivillige i 
cafeens ugentlige aktiviteter samt kontorhold (11.000 kr.).

          36.000              36.000 

21 Bøgelys Venner
Der søges om støtte til kontorhold, telefongodtgørelse og 
kørselsgodtgørelse til frivillige, materialer til aktiviteter, 
kursus samt honorar til musikere

          10.000              10.000 

22 Astma-Allergi Foreningen

Der søges om støtte for 2 børn fra Hedensted Kommunes 
deltagelse i sommerlejren Luftballonen for børn med 
astma. Det koster 2.900 kr./deltager samt 600 kr. til PR, 
der udsendes i Hedensted Kommune. De 2 børn fra 
Hedensted er et estimat.

            6.400                5.800 

23 Bussens Venner

Der søges om støtte til bankgebyr, telefongodtgørelse og 
kørselsgodtgørelse til frivillige, forplejning til møder samt 
kontorhold. De frivilliges arbejde er at samle penge ind til 
at købe en handicapbus, der skal drives af de frivillige og 
bruges af plejehjemmet Bøgely, Løsning Plejecenter, 
Daghjemmet Løsning samt den åbne aktivitet 
Løsning/Hedensted.

            5.500                5.500 

24
Foreningen til støtte for den åbne aktivitet 
i Løsning

Der søges om støtte til forplejning til møder, forplejning til 
frivillige på ture og til arrangementer, bankgebyr, 
kontorhold samt kørselsgodtgørelse til de frivillige

            4.000                4.000 

25 Birkelunds Venner +

Der søges om støtte til kørselsgodtgørelse til frivillige, 
annoncer og foreningsudgifter, kontorhold, underholdning 
og foredrag, demensklovne, sommerhusophold samt 
vedligeholdelse af duo-cykler

          34.500              28.000 

26 Centerrådet v/Bøgely Hedensted

Der søges støtte til forplejning til generalforsamling og 
bestyrelsesmøder, gratis kaffe til alle brugere til 
aktiviteterne, stegt flæsk arrangement, 2 gange 
modeopvisning, entré og forplejning til frivillige ifm. 
udflugter samt julefrokost for alle brugere

            9.800                2.000 

27 Nedergårdens Vennekreds
Der søges støtte musik og underholdning, gaver, kaffebord 
for brugerne samt gebyrer ifm. nem-id og bankkonto

          12.000              12.000 



28 ÆldreSagen, lokalafdeling Hedensted

Der søges om støtte til kørselsgodtgørelse og 
telefongodtgørelse til frivillige, forplejning til frivillige ifm. 
møder, temadag og foredrag for frivillige, 
førstehjælpskursus for frivillige, annoncering samt 
forplejning til beboere ved hyggeeftermidage på Løsning 
Plejecenter

          56.500              55.000 

29
Folkekirkens Nødhjælps Værested, 
Hedensted

Der søges støtte til kaffe og brud til møder samt udflugt og 
julefrokost for frivillige og brugere

            3.500                3.500 

30 Foreningen Den boligsociale fond

UngTilUng er en digital trivselsplatform for 16-35 årige, 
hvor unge med egne erfaringer fra psykisk sårbarhed 
hjælper andre unge, som har sociale eller følelsesmæssige 
udfordringer som fx ensomhed, manglende selvværd, 
tristhed og evner til at indgå i sociale relationer. 
Deruodver er tilknyttet frivillige med faglige 
forudsætninger. Ifølge Google Analytics benyttede 13 
unge fra Hedensted Kommunen platformen i 2018, mens 
det i 2019 var steget til 95. Der er en forventning om, at 
dette tal stiger til 200 i 2020. 

          15.000                5.000 

31 Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF)
Der søges støtte til afholdelse af 3 kurser for brugerne, 
støtte til koordinering, materialeudgifter ifm. kurser samt 
kørselsgodtgørelse

          30.900              19.200 

32 Røde Kors - lokalafd. Juelsminde

Der søges om støtte til kørselsgodtgørelse og 
telefongodtgørelse til frivillige, forsikring af frivillige, 
indkøb af garn samt sommerudflugt og julefrokost for de 
frivillige

          13.000              13.000 

33 Løsning Plejecenters Venner
Der søges om støtte til materialer ifm. årstidsfesterne, 
honorar til underholdning til fester, annoncering, 
kontorhold samt kørselsgodtgørelse til frivillige

          15.000              10.000 

34 BUVenner (Bofællesskabet i Uldum)

Der søges om støtte til underholdning til fest for beboere 
og frivillige, telt, borde og bænke til loppemarked, spil til X-
box, kørselsgodtgørelse til frivillige, nye gardiner til 
fællesrummene på bostederne, forplejning til 
generalforsamling og møder, honorar foredragsholder 
samt kontorhold

          44.437              24.000 

35 Bikub1

Der søges om støtte til husleje og forbrugsudgifter, 
forplejning til møder og frivillige der er med på ture, 
medlemsaktiviteter/ture/sommerfest, materialer til 
daglige aktiviteter samt inventar

        136.000           120.000 

36 Bikub1 - Familieklub
Der søges om støtte til indkøb ifm. fællesspisning, indkøb 
af nye brætspil samt nyt service

          25.000              20.000 

37 Bedre Psykiatri Hedensted
Der søges om støtte til forplejning ifm. afholdelse af 
cafémøder og netværksgrupper, honorar foredragsholdere 
samt honorar psykologtimer

          25.000              25.000 

38
Røde Kors, Tørring-Uldum afd. 
(besøgsvenner)

Der søges støtte til at dække udgifter til 
kørselsgodtgørelse til de frivillige besøgsvenner samt 
deres deltagelse på en sommerudflugt for alle frivillige i 
Røde Kors' Tørring-Uldum afdeling

            6.000                6.000 

39 Røde Kors, Tørring-Uldum afd. (ferielejr)
Der søges om støtte til at sende børn og unge fra udsatte 
familier på sommerlejr. I 2019 blev 25 børn og 10 unge 
sendt afsted på ferielejr i henholdsvis Danmark og Sverige

          60.000              55.000 

40 ÆldreSagen, lokalafdeling Juelsminde

Der søges om støtte til at dække kørselsgodtgørelse til 
frivillige besøgsvenner, telefongodtgørelse til frivillige 
"ringere", honorar og forplejning ifm. arrangementer, 
sommerhustur i samarbejde med Den Sociale Dinemsion 
samt drift af vågetjeneste

          55.775              55.000 

41 BROEN Hedensted

Der søges om støtte til fritidskontingenter og udstyr til 150 
børn, PR og bannere, forplejning til møder samt 
efterskolestipendier. Derudover søges der som noget nyt 
en pulje til fastholdelse af unge flygtninge over 17 år samt 
en særskilt lokal pulje til ferieaktiviteter

          80.000              80.000 



42 Diabetesforeningen, Hedensted lokalafd.
Der søges om støtte til kørselsgodtgørelse til frivillige 
bestyrelsesmedlemmer, forplejning til møder, honorar til 
foredragsholdere samt kontorhold

          28.500              17.800 

43 Club Rugmarken

Der søges om støtte til afholdelse af tre arrangementer 
(bowling med spisning, Palsgård Sommerspil og 
julearrangement) for beboere, deres familier samt 
bofællesskabets frivillige

          17.350              12.000 

44 Otium Venner

Der søges om støtte til kørselsgodtgørelse, entré og kaffe 
til de frivillige ifm. udflugter, honorar til 
underholdning/foredragsholdere, forplejning 
bestyrelsesmøder samt kontorhold

          24.700              24.700 

45
Kræftens Bekæmpelse - lokalforening 
Juelsminde (drift)

Der søges om støtte til kørselsgodtgørelse til frivillige, 
godtgørelse bageudgifter til frivillige, annoncering, 
forplejning til generalforsamling og bestyrelsesmøder, 
kaffe på gåture samt vingaver til guider på gåture

          10.525              10.000 

46
Kræftens Bekæmpelse - lokalforening 
Juelsminde (foredrag)

Der søges om støtte til at dække honorar- og 
transportudgiften ifm. foredraget "Ikke for sjov" med 
standupperen Geo 

          19.500                5.000 

47 8. Marts Foreningen

Der søges om støtte til indkøb af 4 bærbare PC'ere, som 
kan lånes af foreningens medlemmer samt bruges til 
bestyrelsesmøder. Derudover søges om støtte til honorar- 
og transportudgifter til foredragsholder ifm. arrangement

          16.000              10.000 

48 Tal Dansk Café
Der søges om støtte til forplejning ifm. arrangementer, 
materialer til aktiviteter, honorar til ekstern underviser 
samt udgifter ifm. en årlig udflugt

          10.000              10.000 

49 Juelsminde Frivilligcenter

Der søges om støtte til husleje, forbrugsudgifter, 
rengøring, internet og telefon, kørselsgodtgørelse 
frivillige, kontorhold, forplejning møder samt 
småreperationer

        126.500           126.500 

50 Løsning IndreMission
Der søges om støtte til honorar til undervisnings- og 
vejledningsmøder for frivillige, sommerudflugt, 
kørselsgodtgørelse til frivillige samt forplejning til møder

            9.000                4.000 

51 ÆldreSagen, lokalafdeling Tørring-Uldum

Der søges om støtte til netværksarrangementer for 
frivillige, kurser for frivillige besøgsvenner og våger, 
kørselsgodtgørelse til frivillige, telefongodtgørelse til 
frivillige, annoncer og PR, kontorhold samt honorar- og 
transportudgifter til foredragsholdere i Sundhedscafeen

          78.000              55.000 

52 Frivillighuset i Tørring

Der søges om støtte til husleje, rengøring, internet, 
forsikring, annoncer, webhotel, kørsels- og 
telefongodtgørelse til frivillige, kontorhold samt 
vedligehold og reperationer. Derudover søges der om køb 
og installation af ventilator i loftet.

        173.150           173.150 

53 Onsdagsklubben i Stouby
Der søges om støtte til telefongodtgørelse, kontorhold, 
honorar til musik og foredrag samt forplejning til møder

            4.500                4.500 

54 Nederbylunds Vennekreds
Der søges om støtte til tryk af "Nederbylundposten" samt 
kuverter og porto

          14.800              10.500 

55 Nederbylunds Vennekreds
Der søges om støtte til forplejning til de frivillige ledere 
ifm. Løvspringsturen og Løvfaldsturen

            1.600                1.600 

56 Nederbylunds Vennekreds
Der søges om støtte til forplejning til frivillige ifm. 
bestyrelsesmøder

            3.500                2.000 

57 Sjovklubben
Der søges om støtte til forplejning ifm. møder, 
kørselsgodtgørelse til frivillige samt entré og forplejning til 
frivillige ifm. ture

          11.295              11.295 

58 Aktivitetsklubben på Bøgely
Der søges om støtte til honorar ifm. underholdning til 
arrangementer samt bankgebyr

            5.000                5.000 

59 Uldum og Omegns Pensionistforening
Der søges om støtte til husleje, kontorhold samt 
telefongodtgørelse

          11.250              11.250 



60 Folkekirkens Nødhjælps Værested, Tørring Der søges om støtte til afholdelse af en temadag             9.000                       -   

61 Frivillighuset i Hedensted
Der søges om støtte til husleje, forsikring, administration, 
rengøring, internet og inventarkøb

        387.085           387.085 

2.012.067    1.789.280      Beløb i alt


