
Ansøgninger til §18-puljen - 2019

Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2019 Kategori

1
Osteoporoseforeningen - 
lokalafdeling Hedensted

Der søges om støtte til honorar til oplægsholdere ifm. 2 
foredrag omkring knogleskørhed

            5.000  Sygdomsgrupper 

2 Aktivitetscenter Kirkedal

Der søges om støtte til forplejning til frivillige ifm. 
møder og aktiviteter samt leje af sommerhus så 

beboerne kan komme en tur til vandet sammen med de 
frivillige

            9.000  Ældre 

3
Kirkens vågetjeneste i Løsning og 

Korning sogne

Undervisning af 4 vågekoner, et årligt evalueringsmøde 
med Løsning Plejecenter samt en julehilsen til de 

frivillige
            5.500  Ældre 

4
Besøgstjenesten i Løsning og 

Korning sogne

Undervisning af 33 besøgsvenner, udflugt med liftbus, 
kaffe/kage på udflugt, forplejning høstfest,forplejning 

statusmøde, julehilsen til frivillige, blomst til alle 
besøgsværter, forplejning og annoncering julefest, 

taxakørsel til arrangementer i Kirkecentret

          25.000  Ældre og sygdomsgrupper 

5
Udviklingshæmmedes Landsforbund 

(ULF)

Kurser om diabetes, hygiejne, arbejde og frivillighed, 
støtte til koordinering, materialer, transport af frivillige 

støttepersoner
          34.800  Sygdomsgrupper 

6
Aften for enlige i Løsning og Korning 

sogne

Honorar/kørselsgodtgørelse til oplægsholdere, 
annoncering 2 gange årligt, taxakørsel til de svageste 

samt kaffe/kage til alle på udflugte
          10.000 

 Ældre, enlige og 
sygdomsgrupper 

7 Demenscafeen Café Lyset

Støtte til driften af foreningen: Kontorhold, 
kørselsgodtgørelse, telefongodtgørelse, underholdning, 

forplejning møder samt entré og mad til de frivillige. 
Støtte ifm. årligt arrangement ifm. Demensugen: 

Lokaleleje, forplejning samt oplægsholder

          41.300 
 Ældre, sygdomsgrupper og 
pårørende 

8 Det gode liv på Kildevældet

Der søges støtte til koncert med sange fra Palsgaard 
Sommerspil, honorar til spillemand ifm. nytårskoncert, 
honorar til Visens Skib for koncert på Kildevældet samt 

honorar til tryllekunstner ifm. arrangement mellem 
beboerne på Kildevældet og børnehaven

            8.100  Ældre 

9 Det gode liv på Kildevældet

Der søges om tilskud til entré og forplejning til frivillige, 
som deltager i aktiviteter med beboerne, som foregår 
udenfor plejecentret. Det kunne fx være biografture, 

museumsbesøg, cafébesøg o.l. Der er ikke fastlagt nogle 
bestemte ture på forhånd.

            5.000  Ældre 

10 Dansk Præmatur Forening

Der søges om støtte til afholdelse af 2 motorikdage i for 
10-15 familier i Hedensted Kommune. Støtten skal 

dække udgifter til motorikkonsulent, lokaleleje, 
forplejning, materialer samt annoncering

          18.800  Børn, unge og familier 

11 Ældresagen, lokalafd. Hedensted

Støtte til telefongodtgørelse til frivillige, 
befordringsgodtgørelse og forplejning til frivillige til 
møder og udflugter, kørselsgodtgørelse til frivillige, 
udgifter til temadag/kurser og foredrag for frivillige, 

kontorhold, annoncer ifm. arrangementer

          51.500  Ældre 

12 Nedergårdens Vennekreds
Støtte til musik/underholdning, musik til pårørendefest, 

kaffeborde og udgifter til nem-id/bankkonto
          12.000  Ældre 

13
Hjerteforeningen, lokalkom. 

Hedensted
Støtte til annoncer ifm. nytårsmarch, kystvandring og 

efterårsmarch samt instruktør til hjertemotion
          20.000  Sygdomsgrupper 



14 Stjernecafeen
Der søges støtte til kørselsgodtgørelse, forplejning til 
frivillige ifm. planlægningsmøder og arrangementer 
samt honorar ifm. underholdning til arrangementer

          11.500  Ældre og sygdomsgrupper 

15
Nebsager-Bjerre-Stenderup 

Pensionistforening

Rengøring af konfirmandstuen (6x300 kr.), trykning af 
program og medlemskort samt honorar ifm. 

musikarrangement
            5.000  Ældre 

16
Folkekirkens Nødhjælps Værested, 

Hedensted

Der søges støtte til at dække forplejningsudgifter for de 
frivillige ifm. aktiviteter på værestedet, udflugter samt 

julefrokost
            3.500  Ældre 

17 Bøgelys Venner
Støtte til telefongodtgørelse til formanden, forplejning 

til frivillige ifm. arrangementer, kursus for frivillige, 
kørselsgodtgørelse frivillige samt indkøb af materialer. 

          10.000  Ældre 

18 Røde Kors, lokalafdeling Hedensted
Sommerferieophold på Jesperhus for 20 udsatte 

familier, som udvælges sammen med en medarbejder 
fra Hedensted Kommune

          60.000  Børn, unge og familier 

19
Talentspejderne, lokalafd. 

Hedensted

Sponsorløn til de unge mentee, udlæg til mentor ifm. 
med møder med mentee, kontorartikler, annoncer, 

forplejning diverse møder og arrangementer, honorar 
til revisor

          43.000  Børn, unge og familier 

20
Klippens Lektiecafé (Øster Snede 

Indre Mission)

Lektiecafé for 30-45 børn i 4.-6. klasse hver onsdag, 
hvor der udover lektielæsning også er tid til at spille spil 
og være kreativ. Der søges støtte til et bordtennisbord, 

fodbolde samt materialer til at være kreativ med

            5.000  Børn, unge og familier 

21 Løsning Centerråd

Der søges om støtte til annoncer, kørselsgodtgørelse til 
frivillige, kontorhold, forplejning til frivillige ifm. møder 

og udflugter, entré til frivillige, honorar musik og 
foredragsholdere

          53.300  Ældre 

22 Vejlefjords Venner
Der søges støtte til kørselsgodtgørelse til bestyrelsen, 

forplejning til møder samt til kontorhold
          10.000  Sygdomsgrupper 

23 Otium Venner
Der søges støtte til kørselsgodtgørelse, entréudgifter og 

forplejning til frivillige, honorar ifm. underholdning, 
forplejning ifm. bestyrelsesmøder, kontorhold

          24.700  Ældre 

24
Diabetesforeningen, lokalafd. 

Hedensted

Koørselsgodtgørelse til frivillige, forplejning til 
bestyrelsesmøder, kontorhold, honorar til 

oplægsholdere
          17.800  Sygdomsgrupper 

25 Birkelunds Venner

Kørselsgodtgørelse til frivillige, annoncer, kontorhold, 
honorar til underholdning/foredrag, honorar 

demensklovne, tilskud til sommerhusophold for 
beboere (de frivilliges andel), vedligehold af duo cykler. 

          26.500  Ældre 

26
Børns Voksenvenner, lokalafd. 

Hedensted
Støtte til afholdelse af sociale arrangementer samt 

kontorhold
          12.000  Børn, unge og familier 

27
Forening til støtte for de åbne 

aktiviteter på Bøgely
Honorar til underholdning/musik, udgifter til 

bankkonto. Foreningen oprettet i sommeren 2018
            4.000  Ældre 

28 Bofællesskaberne Uldums Venner

Musik til fællesfest for beboere og pårørende, 
forplejning til frivillige til fællesfesten, leje af 

telte/borde/bænke, indkøb af 3 nye spil til X-Box, 
forplejning til møder, kørselsgodtgørelse til frivillige, 

indkøb af materialer til kreative aktiviteter, forplejning 
til generalforsamling, indkøb af motionscykler. 

          30.137  Bofællesskaber 



29
Foreningen til støtte for de åbne 

aktiviteter i Løsning

Støtte til musik og forplejning til frivillige ifm. 
sommerfest for beboerne. Foreningen oprettet i 

sommeren 2018
            5.500  Ældre 

30
Bedre Psykiatri i Hedensted 

Kommune

Støtte ifm. forplejning til cafémøder og 
netværksgrupper, honorar foredragsholdere samt 

psykologtimer
          25.000  Sygdomsgrupper 

31 Onsdagsklubben i Stouby
Der søges om støtte til telefongodtgørelse til frivillige, 

kontorhold, honorar til musik/foredragsholdere, 
forplejning til frivillige

            4.450  Ældre 

32 Kildevældets Venner

Der søges om tilskud til afholdelse af 10 års 
jubilæumsfest, honorar til musik til årets 

arrangementer, forplejning til frivillige, annoncer, 
kontorhold, forplejning til gæster

          18.500  Ældre 

33 Frivillighuset i Hedensted
Der søges støtte til husleje, erhvervsforsikring, 

administrationsomkostninger, rengøring, internet og 
inventarkøb

        368.600  Frivillighuse 

34 Røde Kors, lokalafdeling Juelsminde

Der søges om støtte til kørselsgodtgørelse frivillige, 
forsikring, telefongodtgørelse, dækning af frivilliges 

udgifter ifm. sommerudflugt og julefrokost, 
administrationsomkostninger, indkøb af garn til 

Nørklerne

          16.673  Ældre 

35 Løsning Plejecenters Venner
Der søges om støtte til musik/underholdning ifm. 

arrangementer samt kontorhold
            7.500  Ældre 

36
Scleroseforeningens lokalafdeling i 

Hedensted Kommune

Søger om at få overført overskydende §18-midler fra 
2018 til 2019, da flere arrangementer i 2018 desværre 
blev aflyst. Der søges derfor ikke om flere midler. Det 

drejer sig om 5.900 kr.

 Sygdomsgrupper 

37 Ældresagen, lokalafd. Juelsminde

Kørselsgodtgørelse og telefongodtgørelse til frivillige, 
arrangementer, sommerhustur for svage ældre, 

uddannelse af frivillige ifm. opstart af vågetjeneste i 
tidligere Juelsminde Kommune

          55.000  Ældre 

38 Kirkens Korshær

Støtte til PR ifm. rekruttering af flere frivillige til 
genbrugsbutikken i Hornsyld, møder og kørsel ifm. 

udvidelse af butikken samt forplejning til frivillige ifm. 
flytningen

          25.000 
 Hjemløse, misbrugere og 
psykisk syge 

39 Børns Vilkår

Der søges midler til drift af BørneTelefonen. I 2017 var 
der 279 opkald fra børn i Hedensted Kommune. På 
landsplan var der 55.500 opkald. I 2019 estimeres 

opkaldene fra Hedensted Kommune til 315

          10.000  Børn, unge og familier 

40 Nederbylunds Vennekreds Honorar til foredragsholdere             2.500  Ældre 

41 Nederbylunds Vennekreds
Trykning af "Nederbylundposten" samt kuverter og 

porto til distributionen
          10.500  Ældre 

42 Nederbylunds Vennekreds Forplejning til frivillige ifm. møder             1.710  Ældre 
43 Nederbylunds Vennekreds Forplejning til frivillige ifm. udflugter             1.800  Ældre 

44 Røde Kors, lokafd. Tørring-Uldum
Kørselsgodtgørelse til frivillige i besøgstjenesten samt 

en årlig udflugt for de frivillige
          10.000  Ældre 

45 Røde Kors, lokafd. Tørring-Uldum
Støtte til at sende børn fra udsatte familier på Røde Kors 

sommerlejre. I 2017 var der 36 børn afsted fra 
Hedensted Kommune

          60.000  Børn, unge og familier 

46

Tal Dansk Café (et samarbejde 
mellem Venligboerne i Hedensted 

og KFUM og KFUK i Hedensted-
Løsning)

Forplejning ifm. 12 årlige arrangementer, materialer til 
inde- og udeaktiviteter fx legeredskaber samt 

materialer til kreative aktiviteter
          10.000  Flygtninge og indvandre 

47 BROEN Hedensted
Der søges støtte til fritidskontingenter (130 børn a 800 

kr.), tilskud til børnene, forplejning møder samt PR
          65.000  Børn, unge og familier 



48 Club Rugmarken

Der søges om støtte til leje af hoppeborg og 
sæbeboblemaskine, ballonmand, forplejning til 

efterårsarrangement, bustransport til 
Juelsminde/Hjarnø, færge til Hjarnø, forplejning udflugt 

til Juelsminde

          16.310  Bofællesskaber 

49 Flygtningenetværket i Tørring

Pga. afmatning både blandt frivillige og fremmødte 
flygtningen, har der ikke været ret meget aktivitet i 

2018. Der søges derfor om lov til at overføre 
kassebeholdningen på 21.512,27 kr. til 2019, hvor man 
håber at kunne igangsætte nogle aktiviteter. Der søges 

om lov til at bruge nogle af midlerne til opstart af et 
yogahold for nye borgere

                   -    Flygtninge og indvandre 

50 Juelsminde Frivilligcenter

Husleje, driftsudgifter, rengøring, internet, telefon, 
annoncer, kontorhold, forplejning ifm. 

bestyrelsesmøder, husholdningsartikler, gaver 
småanskaffelser og reperationer. 

        127.500  Frivillighuse 

51 Bikub1

Husleje, driftsudgifter, forbrugsudgifter, kontingent for 
udsatte familier, forplejning til møder, 

medlemsaktiviteter fx udflugter og sommerfest, 
forplejning til frivillige på udflugter, materialer til 

daglige aktiviteter

        120.000  Børn, unge og familier 

52 Bikub1 - familieklub
Der søges om støtte til opstart af initiativet bl.a. til 
indkøb af service og brætspil. Derudover støtte til 

afholdelse af aktiviteter bl.a. fællesspisninger
          25.000  Børn, unge og familier 

53
Mandagscafeen - Indre Mission 

Hedensted

Der søges støtte til kørselsgodtgørelse til de frivillige, 
der 33 gange om året kører borgerne til/fra aktiviteten i 

Missionshuset
            4.000  Psykisk sårbare 

54
Uldum og Omegns 
Pensionistforening

Der søges om støtte til leje af Uldum Forsamlingshus, 
kontorhold samt telefongodtgørelse til frivillige i 

bestyrelsen
          10.176  Ældre 

55
Sjovklubben (Bofællesskabet 

Syrenvænget)

Foreningen er nystartet. Der søges om støtte til 
mødeforplejning, kørselsgodtgørelse til frivillige, 

kontorhold samt dækning af udgifter til forplejning, 
kørsel og entré for frivillige, der er med på ture

            8.980  Bofællesskaber 

56 Frivillighuset Tørringhus

Der søges om støtte til husleje, rengøring, internet, 
forsikring, annoncer, webhotel, kontorhold, vedligehold 

og reparation samt kørsel- og telefongodtgørelse. 
Derudover søges der til toilet, opvaskemaskine samt 

skabe. (rengøring hele året, rengøringsartiklet, 
toiletpapir, håndklæder, tabs og lignende til 
opvaskemaskine, skyllemiddel og lignende til 

vaskemaskine)

        202.400  Frivillighuse 

57 Ældresagen, lokalafd. Tørring-Uldum

Netværksarrangementer for frivillige, kontorhold, 
kørselsgodtgørelse til frivillige, telefongodtgørelse til 

frivillige, annoncer samt kørsel/honorar til 
foredragsholdere ifm. Sundhedscafeen

          65.000  Ældre 

58 Kræftens Bekæmpelse, Juelsminde

Kørselsgodtgørelse til frivillige, ingredienser til 
hjemmebagte kager, annoncer, forplejning 

generalforsamling, vingaver til guider på gåture, 
forplejning til bestyrelsesmøder

          10.323  Sygdomsgrupper 

59 Kræftens Bekæmpelse, Juelsminde Honorar og kørsel ifm. foredrag             4.000  Sygdomsgrupper 

60 Stafet for livet
Der søges støtte til leje af telte, annoncer, bluser og leje 

af storskærm
          30.000  Sygdomsgrupper 

1.883.859    Beløb i alt


