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ANSØGNINGSSKEMA TIL §18-PULJEN OG INITIATIVPUUEN 

Navn på forening / 
organisation: Otium venner 
Kontaktperson: 

Susi Hansen 
Adresse: 

Mølleparken 39, 0. Snede, 8723 Løsning 
Telefon: 

30293715 
Mailadresse: 

susibhansen@gmail.com 
Foreningens CVR-nummer: 
(Er nødvendigt for udbetaling) 31724732 
Ansøgningsår: 

2019 

Hvilke(t) kriterier hører din ansøgning under (sæt gerne flere krydser): 

1. Aktiviteten som et fælles projekt blandt flere foreninger eller organisationer 
X 2. Aktiviteten styrker de sociale netværk og fællesskaber indenfor målgruppen 

X 

3. Aktiviteten har et socialt eller sundhedsfremmende sigte. Aktiviteten henvender sig til eller 
inddrager borgere i kommunen 
4. Aktivitetens menneskelige værdier prioriteres højest. (Før materielle goder) 

X 5. Aktiviteten styrker, motiverer og udvikler den frivillige indsats 

Kort beskrivelse af den frivillige aktivitet der søges tilskud til: 

Aktiviteter i årets løb: Kørsel i de frivilliges privatbiler, evt. entre til oplevelser og kaffe til de frivillige og 
deltagere fra målgruppen. 
Aktiviteter med underholdning eller foredrag udefra. 
Kontorartikler: Telefon, papir, patroner til printer m.v. 
Frivilliges møder i 2019 

Hvor foregår den frivillige aktivitet: 

Aktiviteterne foregår på Øster Snede Plejecenter foruden gåture rundt omkring i 0. Snede. 
5 årlige aktiviteter ud fra plejecentre - oplevelser med indhold og efterfølgende temadage. 

Hvem er målgruppen: 

Beboere på Øster Snede plejecenter-ældre, ressourcesvage borgere. 
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Hvori består det frivillige arbejde: 

Otium Venner går ture med beboerne ca. hver 14. dag - skubber beboere i kørestol, støtter dem, der går 
ved rollator eller stok. Arrangerer udflugter og julestue, arrangerer foredrag eller underholdning -
dækker borde, laver kaffe og sørger for alt praktisk til hver aktivitet. 

Hvor mange aktive frivillige deltager i aktiviteten: 

Der er p.t. 20 frivillige 

Hvor mange brugere deltager i aktiviteten: 

Plejecentrets 23 beboere samt de pårørende der ønsker at deltage. Desuden inviteres beboere fra 
ældreboligerne og venner at Øster Snede plejecenter til aktiviteterne. 

Evt. yderligere oplysninger: 

Budget (indtast tallene i tabellen herunder eller vedlæg budgettet som bilag): 

Indtægts- og udgiftsposter Forventede Forventede 
udgifter indtægter 

5 aktiviteter: Kørsel, entre og kaffe til frivillige 12.000kr. 3.000kr. 
8 aktiviteter på plejecentret med underholdning eller kr. 
foredragsholder 10.000kr. 
Frivilliges bestyrelsesmøder 2019 1.200kr. kr. 
Kontorartikler: Tlf. papir, printerpatroner m.v. 1.500kr. kr. 

kr. kr. 
kr. kr. 
kr. kr. 

1 alt 24.700kr. 3.000kr. 

Nuværende formue: 
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Hvilken type støtte ansøges der om og hvilket beløb (sæt kun ét kryds og anfør kun ét beløb): 

Sæt kryds X Støtte/tilskud 24.700kr. 
Sæt kryds Underskudsgaranti kr. 

Børneattester: 

Alår 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 
• færdes fast blandt børn og unge under 15 år og har mulighed for at være i direkte kontakt med dem 

Ja (sæt kryds) Nej (sæt kryds) 

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 
Er ikke relevant for foreningen, da den ikke har med børn og unge under 15 
år at gøre jf. ovenstående passus X 

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

(Sæt kryds) 

Revideret regnskab er vedlagt 
Revideret regnskab foreligger ikke endnu, men fremsendes senere X 

Årsrapport vedlagt X 

/ ^ 

11.11.2018 
Dato 

Henning Malund, formand_ 
Underskrift 

Ansøgningsskema og evt. bilag sendes pr. post eller mail til: 

Hedensted Kommune - Kultur & Fritid 
Att. Berit Schmidt Hansen 
Tjørnevej 6 

7171 Uldum 

berit. schmidt. hansen(5)hedensted.dk 
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