
Bevillingsoversigt § 18, 2. runde 2018

Nr. Forening Søges støtte til
Indstilling 
Frivilligråd

1 Havkær Nyt Tilskud til indkøb af PC, for at kunne skrive og udgive foreningsblad  kr.                    5.000,00 

2 Roserne Tilskud til frivilliges udgifter i forbindelse med udflugter og til forplejning til frivillige  kr.                    2.500,00 

3 Club 60+ Tilskud til leje af bus til udflugt  kr.                    6.000,00 
4 Mandeklubben Kloster Tilskud til udflugter og aktiviteter for en ny målgruppe  kr.                  10.000,00 
5 Malerfællesskabet Tilskud til indkøb af staffelier, maling og pensler.  kr.                    6.100,00 
6 Lokalcenterråd Brabrand Tilskud til frivilliges udgifter i forbindelse med afholdelse af arrangementer  kr.                    1.600,00 

7 De samarbejdende frivillige foreninger Tilskud til frivilliges transportudgifter, forplejning til frivillige, administration og annoncering  kr.                  23.000,00 

8 Besøgstjenesten for døve Tilskud til frivilliges transportudgifter samt udgifter til administration og møder  kr.                    8.000,00 

9 "Rigtige Mænd" v/ Skåde, Viby og Holme Lokalcentre
Tilskud til køb af ny spånsuger, kursus, annoncering, transportudgifter samt udgifter til 
administration og møder

 kr.                    9.000,00 

10 Lokalcenter Solbjerg Tilskud til forplejning af frivillige og til frivilliges udgifter i forbindelse med udflugt  kr.                    8.000,00 
11 Skt. Johannes Sogns Menighedsråd Tilskud til busleje og forplejning til frivillige  kr.                    4.750,00 
12 Lokalcenter Solbjerg Tilskud til enkeltstående arrangement  kr.                    5.000,00 
13 Lokalcenter Solbjerg Tilskud til annoncering og forplejning af frivillige  kr.                    8.000,00 
14 Dansk Røde Kors Besøgstjeneste Tilskud til forplejning af frivillige og til annoncering  kr.                  15.000,00 

15 Dansk Røde Kors Vågetjeneste
Tilskud til annoncering og PR, introduktion og oplæring af nye frivillige samt frivilliges 
kørselsudgifter og forplejning

 kr.                  22.500,00 

16 Dansk røde kors Pårørendestøtte Tilskud til etablering af et pårørendestøtteprojekt  kr.                  36.100,00 
17 Vidtskuerådet Tilskud til busleje og frivilliges udgifter i forbindelse med udflugt  kr.                    8.350,00 
18 Lokalcenterråd Brabrand - julemarked Tilskud til busleje og frivilliges udgifter i forbindelse med udflugt  kr.                    8.600,00 
19 Lungeforeningen Tilskud til leje af bus til to udflugter  kr.                  10.500,00 
20 Demens Caféens venner Tilskud til frivilliges udgifter i forbindelse med udflugt  kr.                    6.000,00 
21 Pårørenderådet DCA Tilskud til indkøb af tv og aktivitetsredskaber  afslag 
22 Lokalcenterråd Brabrand - sommerudflugt Tilskud til leje af bus og forplejning af frivillige i forbindelse med sommerudflugt  kr.                    9.600,00 
23 Klostergadecenteret Tilskud til indkøb af tre pc´ere.  kr.                    5.000,00 
24 Ældresagen Tilskud til støtte til social-humanitære aktiviteter.  kr.               225.000,00 
25 Single 60+ Tiskud til kontorhold og lignende  kr.                    2.800,00 

26 Safahus Tilskud til forplejning af frivillige, frivilliges transportudgifter samt udgifter til kontorhold  kr.                  14.050,00 

27 Seniorholdet Tilskud til løn  afslag 
28 Glæden Tilskud til supervision  kr.                  16.000,00 
29 Skærring Lokalcenter Tilskud til køb af PC  kr.                    5.000,00 
30 Blæksprutterne Tilskud til PR for at kunne rekruttere nye frivillige  kr.                    5.000,00 
31 Læseforeningen Tilskud til rekruttering, afholdelse af kurser for frivillige og kvalitetssikring  kr.                  35.000,00 
32 Klostergadecenteret Tilskud til markedsføring  afslag 
33 Viby Menighedsråd Tilskud til leje af bus til udflugt  kr.                    6.000,00 
34 Seniormænd 8250 Tilskud til forplejning af frivillige og kontorhold  kr.                    3.300,00 

35 Alzheimerforeningen
Tilskud til leje af bus, til afholdelse af et enkeltstående arrangement, til frivilliges ophold på 
Saxild Strand samt til annoncering

 kr.                  13.500,00 

36 Brugerrådet Lokalcenter Vestervang Tilskud til leje af liftbus i forbindelse med en udflugt  kr.                    6.000,00 
37 Frederiksbjerg Seniorkrolf Opstartsstøtte til indkøb af tre stk. DAI Kurlingsæt.  kr.                    9.000,00 
38 Todbjerg Mejlby Hjortshøj besøgstjeneste Tilskud til busture og generelle udgifter  afslag 

39
Frivilligforeningen for beboere og pårørende på 

Plejehjemmet Borgvold i Viby
Tilskud til leje af bus og forplejning af frivillige i forbindelse med to udflugter  kr.                  11.400,00 

40 Brugerrådet Lokalcenter Skærring Tilskud til frivilliges forplejning og kontorhold  kr.                    5.660,00 

41 Det frivillige arbejde ved det palliative team i Aarhus
Tilskud til frivilliges kørselsudgifter, supervision og kompetenceudvikling for frivillige samt 
administrationsudgifter

 kr.                  23.000,00 

42 Sølvroserne Tilskud til leje af bus og kørestole samt forplejning af frivillige i forbindelse med udflugt  kr.                    8.600,00 

43 Kvindegruppen Hørgården Tilskud til leje af bus i forbindelse med udflugt  kr.                    5.000,00 
44 Trige Seniorer (Mandegruppe) Tilskud til frivilliges forplejning og kørselsudgifter  kr.                    2.500,00 
45 Sinds Pårørenderådgivning  kr.               100.000,00 
46 Kvindegruppen Bjørnshøj Tilskud til frivilliges forplejning  kr.                    3.000,00 
47 Lokalrådet Bjørnshøj Tilskud til frivilliges forplejning  kr.                  10.500,00 
48 Osteoporose Foreningen Afd. Århus Tilskud til leje af bus og frivilliges forplejning  kr.                    7.750,00 
49 Beboerpårørenderåd for Solbjerg Plejehjem Tilskud til leje af bus og forplejning af frivillige  kr.                  12.250,00 
50 Klostergadecenteret_filmlærred Tilskud til køb af nyt filmlærred  afslag 
51 Støtteforeningen ved Hospice Søholm Tilskud til kontorhold  kr.                    3.000,00 
52 Havfruerne Tilskud til busleje  afslag 
53 Humørstafetten Tilskud til busleje  afslag 
54 Rosenknopperne Tilskud til busleje  afslag 
55 Havkær Opstartsstøtte til indkøb af projektor  kr.                  10.000,00 
56 Nyreforeningen Opstartsstøtte til nyt initiativ for dialysepatienter  kr.                    3.000,00 

57 ICDA
Tilskud til PR, kontorhold, forplejning og transport til frivillige samt to enkeltstående 
arrangementer

 kr.                  40.000,00 

58 Datastuen Solbjerg Tilskud til videreførsel af aktiviteter  kr.                  20.000,00 

59 Solbjerg Seniormotion
Opstartsstøtte til kursus, PR og udstyr i forbindelse med opstart af motionshold for personer 
med parkinsons

 kr.                    7.000,00 

Side 1 af 2



Bevillingsoversigt § 18, 2. runde 2018

60 Foreningsbutikken Tilskud til til PR, forplejning og administration i forbindelse med kompetenceudviklingsforløb  kr.                  12.000,00 

61 Solbjerg Centerråd Opstartsstøtte til udgifter til en fælles udflugt for mande- og kvindegruppe  kr.                  10.000,00 
62 Lokalcenter Næshøj Tilskud til forplejning af frivillige  kr.                    4.000,00 
63 Fredagscafeen ved Lokalcenter Eskegården Tilskud til forplejning af frivillige i forbindelse med udflugt  kr.                    1.500,00 

64 SVP - Sundhed og Velfærd for Persisktalende
Tilskud til frivilliges udgifter i forbindelse med udflugt, frivilliges forplejning ved 
arrangementer, kontorhold og frivilliges transportudgifter

 kr.                    9.500,00 

65 Tirsdagsklubben Skærring Tilskud til leje af bus  kr.                    6.000,00 

66 Lokalcenter Møllestien
Tilskud til arrangementer på Lokalcenter Møllestien for ældre og borgere med handicap i 
forbindelse med festugen

 kr.                  25.000,00 
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