
Bevillingsoversigt §18, 1. runde 2019

Nr. Forening Søges støtte til
 Indstilling 

Frivilligråd 

Bemærkning 

til bevilling

1 Dansk Myelomatose Forening
Tilskud til forplejning af frivillige, annoncering og PR, oplægsholdere, 

kontorhold og kurser
 kr.    13.900,00 

Der ydes ikke 

tilskud til 

oplægsholdere

2 Bussens venner Udgifter til entre og forplejning til frivillige chauffører.  kr.     3.600,00 

3 OK-klubberne Annoncering af kommende foredrag og kulturelle arrangementer.  afslag 

4 OK-klubberne
Tilskud til dækning af omkostninger for frivillige ved deltagelse i udflugter 

for foreningens medlemmer.
 kr.    11.400,00 

5 Brugerrådet Lokalcenter Søholm
Besøg af pølsevogn på lokalcenteret og busudflugt (liftbus og forplejning af 

frivillige).
 kr.    15.750,00 

6 Slyngroserne på Lokalcenter Rosenbakken Liftbus og forplejning af 4 frivillige.  kr.     7.000,00 

7 Brugerrådet Skæring Lokalcenter Tilskud til 10 stk yogamåtter og kontorhold.  kr.     3.490,00 

8 Lokalcenterråd Brabrand Vinsmagning kombineret med fællesspisning og musik/dans.  kr.     5.000,00 

9 Lokalcenterråd Brabrand Tilskud til forplejning af frivillige og til leje af bus .  kr.     6.800,00 

10 Lokalcenter Næshøj Forplejning af frivillige  kr.     4.000,00 

11 Lokalcenter Næshøj Forplejning af frivillige  kr.     3.000,00 

12 Lokalcenterråd Brabrand Forplejning af frivillige til en række arrangementer  kr.     1.600,00 

13 Brugerrådet Dalgas Lokalcenter Tilskud til udflugt (liftbus og forplejning af frivillige)  kr.     8.250,00 

14 Klostercafeen Forplejning af frivillige  kr.    10.000,00 

15 Frivilligcenter for Seniorer Forplejning af frivillige  afslag 

16 Brugerrådet Lokalcenter Vestervang Liftbus til udflugt og forplejning af frivllige.  kr.     6.500,00 

17 Brugerrådet Dalgas Lokalcenter Forplejning af frivillige  kr.     2.500,00 

18 Frivilligcenter for Seniorer
Arrangement med ny inspiration og idéer for ca. 40 foreninger (med 2 

deltagere fra hver forening) fra den sociale og senioraktive verden.
 kr.    25.000,00 

19 Klostergadecentret Tilskud til forplejning af frivillige   afslag 

20 Osteoporose Foreningen Afd. Århus Tilskud til annoncering af 3 foredrag.  kr.     5.000,00 

21 Fredagsopera Tilskud til indkøb og montering af et nyt TV apparat.  afslag 

22 Centerrådet på Hjortshøj lokalcenter Tilskud til at leje en bus  kr.     6.000,00 

23 Brugerrådet Skæring Lokalcenter Tilskud til forplejning af frivillige og enkeltstående arrangemeneter  kr.     6.120,00 

24 Christianskirkens sogns Menighedspleje Tilskud til forplejning af frivillige  kr.     5.000,00 

25 Støtteforeningen ved Hospice Søholm Tilskud til kontorhold  kr.     3.340,00 

26
Todbjerg, Mejlby og Hjortshøj 

Pensionistforening af 1993
Tilskud til busture og generelle udgifter  afslag 

27 Centerrådet Beder-Malling-Ajstrup Tilskud til ny computer på Husværternes kontor  kr.     5.000,00 

28 Safahus Tilskud til frivilligforplejning, kørsel og administration  kr.    15.000,00 

29 Café Parasollen
Tilskud til markedsføring, kontorhold, enkeltstående arrangement, 

busudflugt samt til forplejning af frivillige
 afslag 

30 Video 2000 Tilskud til bærbar computer og en flatbed scanner.  afslag 

31 Afdelingsbestyrelsen Engsøgård plejehjem Tilskud til enkeltstående arrangement  kr.     7.870,00 

32 Frivilligcentret for seniorer Opstartsstøtte til projekt "Åbne Senior eftermiddage"   kr.     8.000,00 

33 Centerrådet Beder-Malling-Ajstrup Tilskud til køb af nyt digitalt klaver  kr.    14.000,00 

34 Caritas Venner Tilskud til udflugt (busleje)  kr.     6.000,00 

35 Humørstafetten Tilskud til to udflugter (liftbus) og forplejning af frivillige.  kr.     7.000,00 

36 Glæden Opstartsstøtte til udarbejdelse af fotobøger til ældre  kr.    10.000,00 

37 Seniorholdet.dk Tilskud til udgifter for frivillige i forbindelse med arrangementer  kr.    10.000,00 

38 Safahus Tilskud til leje af liftbus og forplejning af frivillige ved to udflugter  kr.    14.500,00 

39 Rosenkavalererne Tilskud til forplejning af frivillige og til busleje til to udflugter.  kr.    10.500,00 

40 Folkenetværket Tilskud til kontorhold og heldagsseminar  kr.     3.000,00 

Der bevilliges 

tilskud til 

kontorhold

41 Frivillige i plejeboligerne Vestervang  Tilskud til busleje og forplejning af frivillige.  kr.    12.300,00 

42 Frivillige i plejeboligerne Vestervang Tilskud til køb af bocciabolde  kr.     1.387,50 

43 Alzheimerforeningen Østjylland Tilskud til transportudgifter og til uddannelse og forplejning af frivillige.  kr.    15.000,00 

44 Søndagskaffe v. brugerrådet Skæring Tilskud til forplejning af frivillige  kr.     9.600,00 

45 Sommerhøjskole område Nord Tilskud til leje af liftbus, forplejning af frivillige og kontorhold  kr.    11.200,00 

46 Aarhus Døveforening 
Tilskud til forplejning af frivillige, kurser for de frivillige og opstartsstøtte til 

ny bedsteforældreaktivitet
 kr.    20.000,00 

47 Plejerådet Skæring Tilskud til leje af liftbus  kr.     6.000,00 

48
Strikkeklubben, Dåbskluden under 

Menighedsrådet 

Tilskud til køb af garn til at strikke tæpper og lignende til sårbare børn og 

hjemløse.
 kr.     8.000,00 

49 Besøgstjenesten Lystrup - Elsted - Elev 
Tilskud til arrangementer for besøgsvenner og besøgsværter, samt 

sammenkomster for besøgsvenner. 
 kr.    13.400,00 

50 Centerrådet Skåde Lokalcenter Tilskud til enkeltstående arrangement for områdets beboere  kr.     8.000,00 

51 Alzheimerforeningen Østjylland Tilskud til enkeltstående arrangement  kr.     8.000,00 

52 Brugerråd Lokalcenter Fuglebakken 
Tilskud til køb af 30 højskolesangbøger med alm. Skrift, 20 med 

magnaprint og 1 melodibog
 kr.     8.000,00 

53 Foreningen Folkestedets Bestyrelse Tilskud til studietur til Mors  afslag 

54 Mandegruppen Hørgården
Tilskud til transportudgifter for frivillige, kontorhold og forplejning af 

frivillige
 kr.     3.220,80 
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55
Bruger- pårørenderådet på Plejehjemmet 

Bjerggården
Tilskud til leje af liftbus og forplejning af frivillige ved to udflugter  kr.     7.250,00 

56 Kvindegruppen på Hørgården Til leje af bus og forplejning af 2 frivillige  kr.     5.000,00 

57 ICDA
Tilskud til kontorhold, forplejning af frivillige til møder, transportudgifter 

ved udflugter, aktivitetsmaterialer og til et enkeltstående arrangement. 
 kr.    20.000,00 

58 Lokalcenter Eskegården Tilskud til to busudflugter  afslag 

59 Eskegården Træværksted
Tilskud til dekupørsav, Elbrænder, Rumfilter, udsugning af svævestøv, 

Disksliber og Rådighedsbeløb til diverse løsdele
 afslag 

60 Alevi Kvinde Forening i Danmark

Tilskud til frivilliges transport- og telefonudgifter, forplejning af frivllige 

ifm. udflugter, oplægsholder, kontorhold, køb af gymnastikredskaber og til 

et enkeltstående arrangement.

 kr.    22.000,00 

Der ydes ikke 

tilskud til 

oplægsholdere

61
Foreningen til Udvikling af Alderdommens 

Muligheder
Tilskud til forplejning af frivillige og frivilliges kørselsudgifter  kr.     2.874,00 

62
Foreningen til Udvikling af Alderdommens 

Muligheder
Tilskud til annoncering af samtalecafeer i efteråret 2019  kr.     4.100,00 

63 Centerrådet Koltgården Tilskud til enkeltstående arrangement  kr.     8.000,00 

64 Klostergadecenteret Tilskud til busleje og fortærring  kr.    10.000,00 

65 Kultur og Sundhedscenter havkær Tilskud til frivilliges forplejning i forbindelse med spisegrupper.  kr.     7.800,00 

66 Støtteforeningen Landsbyliv i Hjortshøj Tilskud til lønning af facilitator  afslag 

67 Afdelingsbestyrelse Plejehjememt Åbygård Opstartsstøtte til Fællesspisning på plejehjemmet  kr.     4.000,00 

68 PTU Østjylland Tilskud til arrangement  afslag 

69 Fotoklubben - Huset Trøjborg Tilskud til køb af billedbehandlingsprogrammer  afslag 

70 Organisationen LILJEN Tilskud til forplejning, kørsel af frivillige og enkeltstående arrangementer  kr.     6.000,00 

71 Trøjborg Fællesråd Tilskud til opstart af fællesspisning for Trøjborgere  kr.     2.400,00 

72 Brugerråd Lokalcenter Fuglebakken Tilskud til køb af markedsparasoller, Skraldespande, Planter m.v.  afslag 

73
Beboer- og pårørenderådet ved 

plejehjemmet Hestehavehusene
Tilskud til leje af liftbus til udflugt, og forplejning af frivillige  kr.     6.725,00 

74 Lokalcenter Toftegården Tilskud til leje af liftbus til to udflugter  kr.    12.000,00 

75 Anatolsk kulturforening
Tilskud til kontorhold, frivilliges forplejning og transportudgifter samt 

afholdelse af enkeltstående arrangement.
 kr.    10.000,00 

76 Hjerneskadeforeningen Aarhus-Østjylland Tilskud til leje af liftbus og forplejning af frivillige  kr.     7.000,00 

77 PåprørendeRådet DCA Tilskud til køb af 5 bordtennissæt  kr.     1.000,00 

78 Kulturklubben Bernhardt Tilskud til forplejning af frivillige og enkeltstående arrangement  afslag 

79 Muhabet Aarhus
Tilskud til løn, transportudgifter for frivillige, køb af nye brætspil og 2 

tablets
 kr.     4.802,00 

Der ydes ikke 

tilskud til løn

80 Dansk Blindesamfund Østjylland
Tilskud til enkeltstående arrangement, forplejning af frivillige, kontorhold 

og leje af bus. 
 kr.    13.700,00 

81 Aktive SENIORMÆND8250 Opstartsstøtte til Seniormandeklub  kr.     9.950,00 

82 Centerrådet ved Lokalcenter Solbjerg Tilskud til afholdelse markedsdag på Lokalcenter Solbjerg.  kr.     8.000,00 

83 Centerrådet ved Lokalcenter Solbjerg
Tilskud til forplejning af frivillige ved ugentlige spisegrupper og til frivilliges 

forplejning og entréudgifter i forbindelse med udflugter. 
 kr.    10.000,00 

84 Hjerteforeningen i Aarhus
Tilskud til forplejning af frivillige og transportudgifter ved afholdelse af 

højskoleophold for foreningens medlemmer
 kr.     3.556,00 

85 Lokalcenter Sønderskovhus - Kulturudvalget Tilskud til forplejning af frivillige og transportudgifter  kr.     7.200,00 

86
Lokalcenter Sønderskovhus - 

Sønderskovhus Nyt
Tilskud til busleje og forplejning  kr.     7.200,00 

87 Lokalcenterråd Brabrand Tilskud til enkeltstående arrangement  kr.     5.200,00 

88 Todbjerg Mejlby Hjortshøj Besøgstjeneste
Tilskud til kontorartikler, kurser for frivillige, transportudgifter til frivillige 

og til fællesarrangementer  
 kr.    11.750,00 

89 Centerråd Havkær
Tilskud til afholdelse af orienteringsmøde om Kultur- og Sundhedscenter 

Havkær
 kr.     5.000,00 
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