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Nr Foreningen Anvendelse af ansøgt støtte

 Indstilling 

Frivilligrådet Bemærkninger

1 Seniormænd 8250

Støtte til forplejning af bestyrelse i forbindelse med arrangementer og tilskud til 

bustur, idet der blandt foreningens medlemmer er et stigende antal medlemmer, der 

er gangbesværede.                  10.000,00 kr. 

2 Bussens Venner

Støtte til udgifter til entre mad kaffe og vand som de frivillige chauffører har i 

forbindelse med de udflugter de kører.                     1.800,00 kr. 

3 Video 2000

Tilskud til køb af 2 PC'er, hvilket er nødvendig for dem for at følge med den 

teknologiske udvikling.                  10.500,00 kr. 

PC er nødvendig for 

foreningens hovedformål, 

derfor gives der tilskud til 

indkøb af én PC.

4 Strikkeklubben "Dåbskluden" Tilskud til garn                     8.000,00 kr. 

5

Seniorgruppen i Frelsens Hær i 

Aarhus

Støtte til afvikling af et træf for seniorer én gang ugentligt, afvikling af dagsudflugter, 

m.m.                  10.000,00 kr. 

6

Hjerneskadeforeningen Aarhus / 

Østjylland

Støtte til udflugt (liftbus samt forplejning af frivillige), porto til udsendelse af 

infomationer og de frivilliges kørsesudgifter.                  13.000,00 kr. 

7 Kvindegruppen på Bjørnshøj Trige Til forplejning til de frivillige bl.a. de frivillige chauffører som kører for dem.                     3.000,00 kr. 

8 PårørendeRådet DCA.

Til køb af Dannebrogsflag til flagstang, vimpler, træflagstang, som er en hyldest til 

vort smukke Dannebrog.                     8.000,00 kr. 

9 Brugerrådet Skæring Lokalcenter

Tilskud til forplejning af frivillige i forbindelse med diverse 

arrangementer/aktiviteter.                     4.670,00 kr. 

10 SIND Aarhus-Samsø

Støtte til aktivitetsmaterialer for frivillige og beboere ifb. med et projekt med 

besøgsvenordning for beboere med psykisk sårbarhed og misbrug.                     8.000,00 kr. 

11 Café Parasollen Viby

Tilskud til ”Vi er der også, når du ikke kan komme til os” – et projekt, der giver 

mulighed for at de kan tilbyde deres gæster ekstra støtte i perioder, hvor de ikke selv 

er i stand til at komme til dem. Udbringning af mad, små indkøb af dagligvarer, besøg 

enten i hjemmet eller på hospitalet, hente og bringe dem i forbindelse med 

undersøgelse, hente medicin til dem, m.m.                  26.944,00 kr. 

Der gives støtte til til opstart af 

aktiviteten og tilskud til en el-

ladcykel. 

12 Lokalforening Aarhus

Tilskud til busleje og frivilliges forplejning til en udflugt der skal hjælpe deltagerne ud 

af en social isolation.                     5.000,00 kr. 

13

Støtteforeningen ved Hospice 

Søholm

Støtte til kommunikation med Støtteforeningens medlemmer i form af Nyhedsbreve. 

Før Corona udsendte vi Nyhedsbreve  x 3 årligt. Nu sender de Nyhedsbreve hver 

måned, for på den måde at holde god kontakt med foreningens medlemmer, og 

ligeså oplyse om hvad der rører sig på Hospice og i Støtteforeningens regi.                     3.000,00 kr. 

14 Dansk Blindesamfund Østjylland

Tilskud til 2 enkeltstående arrangementer, som foreningen foreslår, at det kan være 

et sommerarrangement, hygge- og inspirationsdage for nye synshandicappede, 

miniferier, spisefællesskab eller julefest.                  14.200,00 kr. 

15 AarhusCare Støtte til avisannoncer/PR henvendt til borgere +65 år.                     2.000,00 kr. 

16 Muhabet Aarhus

Støtte til forplejning af frivillige, aktivitetsmaterialer til kreative aktiviteter og indkøb 

af en PC til foreningen.                                                                                                                                               9.000,00 kr. 

17 Røde Kors Aarhus

Tilskud til oprettelse af cykeltjeneste, hvor der specifikt gives tilskud til en cykel med 

motor og opstartsstøtte til projektet.                  60.000,00 kr. 

18 Landsorganisationen KRIS

Tilskud til kommunikationsmateriale til online-terapi og rådgivning til personer, der 

er blevet seksuelt misbrugte som børn, og som nu har traumer og senfølger som 

voksne. Derudover gives tilskud til supervision og  kontorhold.                  11.000,00 kr. 

Der er også bevilget tilskud fra 

Corona§18-puljen til indkøb af 

Pcer. Deltagerne er over 60 år. 

Støttes også fra MSB til den 

del af målgruppen, der hører 

til der. 

19

Todbjerg-Mejlby-Hjortshøj 

Besøgstjeneste

Tilskud til de frivilliges forplejning til fællesarrangementer samt til 

kompetenceudvikling til de frivillige.                  15.184,00 kr. 
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20 Centerråd Havkær Tilskud til forplejning af frivillige, der deltager i spisegruppen.                     9.936,00 kr. 

21 Centerråd Havkær Tilskud til frivilliges forplejning til traditionel grundlovsdag.                        250,00 kr. 

22 Centerråd Havkær Støtte til underholdning til deres traditionelle "Aarhus festuge"-arrangement                     5.000,00 kr. 

23 Centerråd havkær Støtte til underholdning til grillaften i juli/august                     6.000,00 kr. 

24

Støtteforeningen Landsbyliv I 

Hjortshøj Støtte til opstart af sociale inspirationsarrangementer.                  10.000,00 kr. 

Der opfordres til fremadrettet 

at finansiere arrangementer 

via deltagerbetaling.  

25 Sunday Aarhus (SA)

Støtte til frivilliges forplejning til søndagsmiddage og sæsonbaseret events. 

Derudover gives støtte til printer og kontorhold.                  10.900,00 kr. 

Frivilliges forplejning, afvikling 

af 2 enkeltstående 

arrangementer, printer og 

kontorhold. Differencen 

opstår da der ikke bevilges 

støtte til teamdag og 

deltagernes forplejning. 

26 Folkenetværket

Støtte til bestilling af 60 sorte trænings t-shirts med forenings navnet trykt bagpå 

som PR materiale.                     5.000,00 kr. 

27

Sundhed og Velfærd for 

persisktalende(SVP)

Støtte til Corona-værnemidler, frivilliges forplejning til udflugts tur og afvikling af to 

arrangementer.                  15.500,00 kr. 

28 Røde Kors Aarhus Støtte til indkøb af særligt fællesskabende inventar og opstartsstøtte til ny aktivitet.                  18.000,00 kr. 


