Oversigt på ansøgninger vedr. tilskud 2019 iht. Servicelovens § 79. I alt modtaget 71 ansøgninger - fordelt på 43 foreninger. Budget 1,059 mio. kr.
Dok.
nr.

Søgt
§ 18
midler

Ansøger

Medlemmer / hvor
mange forventes at
få glæde af
midlerne

Formål

Ansøgt beløb
2019

Indhold - omfang

I alt tildelt § 79
tilskud i 2018

Seniorrådet den 10.
december 2018.
Indstilling til Social- og
Sundhedsudvalget

Beslutning
Social- og
Sundhedsudvalget
16. januar 2019

Ansøgninger om tilskud til aktiviteter efter servicelovens § 79 i alt kr. 524.550,A1

Nej

A2

Nej

A3

Nej

A4

Nej

Aabenraa Senioridræt /
Sjov Motion
Aabenraa Senioridræt /
Sjov Motion
Aktivitetsrådet Grønningen 42
Tinglev

Besøgstjenesten Margueritten

80

Udflugter til:
Horsens Statsfængsel, Den genfundne
bro i Brædstrup og Jorn Muséet i
Silkeborg

90

Foredrag med spisning

8.000 Foredragsholder

Musik, lottospil, hestevognskørsel,
tryllekunstner m.v.

9.000 Honorarer, præmier m.m.

37

Forår/sommer/julearrangement, mdr.
højtlæsning med fællesspisning, sang,
10.000
musik, foredrag, og en tur ud i det
blå.

10.000

A5

Nej

Birkelunds Venner

30-35

A6

Nej

Bovrup Plejecenters Vennekreds

23-30

For at bedre livskvalitet på Bovrup
Plejehjem og ældre i nær området.

A8

Nej

Nej

Den selvejende Institution
Valdemarshus

Den selvejende Institution
Valdemarshus

Bustransport, entré på muséer og
guide på fængselsmuséet.

Besøgstjenesten forestår ugentlige
besøg hos besøgsmodtagerne. Alene
besøget er en aktivitet for modtageren,
ligesom en gåtur med eller uden
kørestol/rollator er aktiverende for den
ældre.

At yde støtte til beboere på Birkelund
Plejehjem, at gøre dagen mere
indholdsrig og nærværende, i form af
arrangementer, såsom nytårskur, fælles
spisning med underholdning sang og
dans, høstfest, eller et lille bankospil, et
spil kort eller en gåtur, vise gamle
danske film, hyggeaften ,udflugter, eller
en lille køretur ud i det blå. Mest af alt
handler det om at skabe liv, hygge,
samvær og god stemning til glæde og
gavn for alle beboere på Birkelund
Plejehjem.

A7

30.000

40-50

200

Opfølgning på arrangement for
ældre/ensomme 2018, hvor ca. 100
deltog og 40 nye personer vil komme
på Valdemarshus fremover.
Der ønskes en 2/3/4 dages bustur for
denne gruppe, for dels at den sociale
oplevelse følges op efter deres
startoplevelse af Valdemarshus.

Valdemarshus fejring af 40 års
jubilæum. Brugere/medlemmer,
sponsorer +++ inviteres på buffet +
underholdning m/ Johnny Reimer.

Socialt samvær, fællesspisning med
underholdning sang og musik.

9.500

Tilskuddet minus egenbetalingen skal

25.000 betale turarrangøren. Der bliver tale
om en seriøs egenbetaling .

Tilskud anslås at dække 50% af
25.000 udgifterne, idet alle inviteres uden
egenbetaling.

16.000
(samlet)
Se ovenfor

0
8.000

9.000

9.000

10.000

10.000

10.000

10.000

9.500

9.500

60.000,00
(samlet)

0

Se ovenfor

0
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Oversigt på ansøgninger vedr. tilskud 2019 iht. Servicelovens § 79. I alt modtaget 71 ansøgninger - fordelt på 43 foreninger. Budget 1,059 mio. kr.
Dok.
nr.

A9

A10

Søgt
§ 18
midler

Nej

Nej

Ansøger

De to Telefonkæder

Mageløs Aabenraa Single /
Venskabsklub

A11

Nej

Mandagsklubben "Virke"

A12

Nej

Seniorklubben Sønderjyden

A13

Nej

Vennekredsen på plejehjemmet
Enggården

A14

Nej

Ældre Sagen Aabenraa KommuneKoordinationsudvalget

Medlemmer / hvor
mange forventes at
få glæde af
midlerne

15

20

25 +

35
80-100

400

Formål

Ansøgt beløb
2019

Indhold - omfang

En advents kom-sammen hvor vi
drikker kaffe og hygger. En sommer
aktivitet hvor vi kører i private biler, en
tur ud i det blå, hvor vi slutter af med
at spise.

5.000 Kaffe og spisning

At skabe social kontakt for alle
interesserede.
Medlemmerne er for 90%
vedkommende pensionister.
Mageløs har månedlig køkken til fælles
madlavning, faste aktiviteter i
kirsebærhaven med sociale samvær,
hvor der orienteres om afviklede og
kommende arrangementer, Foredrag er
og vil indgå i denne aktivitet. Den sidste
onsdag i hver måned bruger vi
kirsebærhavens køkken til fælles
madlaving. medlemmerne sørger på
skift for fastlæggelse af menu og indkøb

Klubben har 20 års jubilæum oktober
2019. program for første kvartal 2019
laves i november, der laves et
program et kvartal af gangen.
6.000
På tale er. bowling med spisning som
afslutning på året.
Egeskov på Fy, Varde miniby, osv

Vi er en forening med 25
medlemmer, som mødes en gang
om ugen på Kirsebærhaven.
Formålet er at modvirke
ensomheden, skabe fællesskab,
samles til hygge og forskellige
aktiviteter, som f. eks. kortspil,
håndarbejde, fælles sang,
fællesspisning, foredrag osv.
Vi søger første gang og vi har aldrig
før søgt § 79 midler. Foreningen har
eksisteret siden 1996.

Vi ønsker at arrangere en fælles
udflugt ud af huset for at opleve
noget sammen.
Mange af vores medlemmer kan ikke
selv køre bil og er enlige og derfor er
9.000 det vigtig med fælles oplevelse. Vi
ønsker derfor at lave fælles udflugt og
fælleskørsel.
Vi vil også gerne holde et foredrag og
julehygge m.m.

Udflugt med bus

10.000 Udgifter til bus

Musikalsk underholdning i forbindelse
med spis sammen arrangementer

12.000 Musikalsk underholdning

At give seniorer en stor musikalsk
oplevelse med SMUK
(regimentsorkesteret fra Haderslev
Kasserne) i Grænsehallerne, Harkærvej
13, 6340 Kruså.
Koncerten gennemføres som et gratis
arrangement, dog med en egenbetaling
på kr. 50,- til kaffe og kage.

Orkesterhonorar kr. 7.500
Annoncering kr. 5.000
15.000
Halleje kr 10.000

I alt tildelt § 79
tilskud i 2018

Seniorrådet den 10.
december 2018.
Indstilling til Social- og
Sundhedsudvalget

Beslutning
Social- og
Sundhedsudvalget
16. januar 2019

5.000

0

6.000

0

4.841

0
4.000

12.000

15.000
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Oversigt på ansøgninger vedr. tilskud 2019 iht. Servicelovens § 79. I alt modtaget 71 ansøgninger - fordelt på 43 foreninger. Budget 1,059 mio. kr.
Dok.
nr.

A15

A16

A17

Søgt
§ 18
midler

Nej

Nej

Nej

A18

Nej

A19

Nej

Ansøger

Ældre Sagen Bov

Donnerstagsklub

Kirsebærhavens Aktivitetscenter

Seniorklubben i Klubhuset i
Hjordkær

Sozialdienst Buhrkall

Medlemmer / hvor
mange forventes at
få glæde af
midlerne

10-12

50

860

75

150

Formål

Telefongodtgørelse til 8 frivillige, som
dagligt på skift kontakter 10-12 enlige
pensionister, der ikke har daglig hjælp.
Et dagligt TRYGHEDSOPKALD giver stor
tryghed for den enlige og for dennes
pårørende.
Svares der ikke, undersøges sagen, og
en forud aftalt handling igangsættes af
den frivillige.
Formålet med klubben er forebygge
ensomheden og isolationen blandt
ældre, skabe fællesskab, skabe nye
sociale relationer og samhørighed med
andre , Et samvær og kontakt , der kan
bære ud i hverdagen, samt hjælpe med
evt. lavt selvværd eller angst, guide til
et bedre liv.
Vi har p.t. 40 medlemmer. Vi mødes en
gang om måneden i tysk skole i Brunde.
Vi holder foredrag, lysbilledeshow,
fællesspisning, spiller lotto, holder
hjertestarterkursus, julehygge m.m.
Formålet med ansøgningen er at søge
midler til forebyggende og aktiverende
arbejde til ældre og til opretholdelse af
de nuværende aktiviteter og til
etablering og udvikling af nye
aktiviteter. Det
kan oplyses at medlemstallet på
Kirsebærhaven er stærkt stigende. Der
er derfor behov for udvikling af nye
aktiviteter.
Aktiviteter for pensionister i Hjordkær,
bla. kortspil, foredrag, underholdning,
udflugter, sang, julehygge, osv. Vi lejer
lokale i Klubhuset. Vi mødes hver uge.
Vi har p.t. 75 medlemmer.
Vi ønsker at se bla. Hygum
Hjemstavsgård, og har brug for
fælleskørsel med bussen, da mange kan
ikke køre selv.
Positive oplevelser med andre, socialt
samvær, netværksbesøg ved særlige
lejligheder og efter behov.

Ansøgt beløb
2019

4.000

Indhold - omfang

Telefongodtgørelse på kr. 500 pr.
frivillig

I alt tildelt § 79
tilskud i 2018

Seniorrådet den 10.
december 2018.
Indstilling til Social- og
Sundhedsudvalget

4.000

4.000

10.000

15.000

Tilskuddet skal dække omkostninger
til etablering af glasværksted, kr.
40.000 25.00,00, en række højskole dage.
Samt den årlige sundhedsuge, der
koster ca. 15.000,00

15.000

40.000

Vi ønsker i 2019 - at holde foredrag
med bla. Jørgen Buch og få
15.000 hjertestarter kursus i gang, samt
udflugt til Hygum Hjemstavnsgård og
meget mere.

15.000

15.000

2.000

2.500

Vi søger støtte til fælles udflugt,
fællesspisning, foredrag med
advokaten vedr. testamente og
bedemanden vedr. begravelser, samt
om den ny sundhedslov, m.m.
15.000
Vi kører også ud og besøger vores
medlemmer, som føler sig ensomme
for at støtte dem. Der søges også
støtte til dette formål.

Beslutning
Social- og
Sundhedsudvalget
16. januar 2019

Materialer til spilleeftermiddage,

2.500 strikkeeftermiddage juletræsfest,
teater, foredrag.
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Oversigt på ansøgninger vedr. tilskud 2019 iht. Servicelovens § 79. I alt modtaget 71 ansøgninger - fordelt på 43 foreninger. Budget 1,059 mio. kr.
Dok.
nr.

A20

A21

A22

A23

Søgt
§ 18
midler

Nej

Nej

Nej

Nej

Ansøger

Torsdagsklubben for Pensionister i
Genner og Hovslund

Ældre Sagen Lundtoft

Ældre Sagen Tinglev lokalafdeling

Mittwochstreff Apenrade

A24

Nej

Røde Kors Rødekro

A25

Nej

Seniorklubben Aabenraa

A26

Nej

Ældre Sagen Aabenraa

Medlemmer / hvor
mange forventes at
få glæde af
midlerne

23-70

Formål

Formålet er at pensionister og
efterlønner (60+) kan mødes til
hyggelige sammentræf, hvor der er
forskelligere forme for underholdninger
og afholdelser af forskellige
arrangementer. Vi mødes hver torsdag i
40 uger og starter med kaffebord og
derefter spilles der kort og andre forme
for hygge.
I løbet af året har vi forskellige
arrangementer som sommerafslutning,
udflugt, juleafslutning m.m. hvor
gæsterne selv betale en stor del.

At aktivere og motionere både fysik og
kulturelt vore medlemmer, fysisk ved
petanque, krolf, gåture, cykling m.m.
200-300
kulturelt ved underholdning, foredrag
(ca. 900 medl.) udflugter og spissammen
arrangementer og dermed afhjælpe
ensomhed og give vore medlemmer en
god oplevelse.

1.364

20-40

Udøvelse af aktiviteter: Yoga, dans,
sangcafe, foredrag, whist, skat, bridge,
edb-undervisning, pc-support,
petanque, krolf, 2 orkestre, bibliotek.

Styrke det sociale netværk med
eftermiddags-arrangementer, så som
foredrag, film eller spil, og udflugter
med virksomheds- og museumsbesøg.
Fødselsdags- og omsorgsbesøg.

100-125

Formålet er, at give modtagere og
frivillige gode oplevelser og også at
gøre de frivillige lidt klogere.

30-45

Mødeaktiviteter, foredrag og bustur.

3.698

Foreningens formål er at medvirke til et
aktivt og godt liv, for vore borgere, ved
at give tilbud som alle kan deltage i, og
at styrke det sociale sammenhold.
Forebygge ensomhed.
Det frivillige arbejde er med til at vore
formål viser resultater.

Ansøgt beløb
2019

Indhold - omfang

Torsdagsklubben søger om kr.
15.000 til div. aktiviteter og
arrangementer.
15.000
Oversigt over forbrug sendes sammen
med regnskabet først på året 2019.

Husleje, kørsel, løbende udgifter i
forbindelse med de nævnte
7.900
aktiviteter, udgifter i forbindelse med
projektet ensomhed /spisesammen.

I alt tildelt § 79
tilskud i 2018

15.000

15.000

18.500

7.900

Udgifter vedr. besøgsvenner,
transport/tlf. vedr. undervisning,
transport/tlf./mødeudgifter vedr.
koordinering,
37.000
søndagsarrangementer/fællesspisning
, foredrag/orientering om
aldersrelaterede emner, komsammen for ældre m.fl.
Foredragsholdere, buskørsel, kørsel af
medlemmer til arrangementerne.
8.500
Hjemmebesøg.

17.500

13.150
Se ansøgning!

107.500

Aktiviteterne vil være
sangeftermiddage, temadage og garn
til nørklerne, så de kan producere
endnu mere til udsatte.
Mødeforplejning (45 møder à 150 kr.
= 6.750 kr.) & Foredrag (2 à 2.200
kr. = 4.400 kr.) & Bustur (Entre og
forplejning = 2.000 kr.)
Se ansøgning!
Aktiviteter: Foredrag, Syng sammen,
Besøgsvenner, Aflastning af
pårørende til demente,,
Tryghedstjenesten, Søndagscafe,
Børnehavevenner, IT, IT cafe.
Ældredag, Højskoledag, Åbæk
Efterskole ,Rådgivning, Bisidder, Spis
sammen.
Badminton, Bridge, Keglen ,Petanque,
Skat,
Som nyt i foreningen: Skolevenner
,Cykelture og IT på Biblioteket.

Seniorrådet den 10.
december 2018.
Indstilling til Social- og
Sundhedsudvalget

Beslutning
Social- og
Sundhedsudvalget
16. januar 2019

25.000

8.500

8.500

16.000

15.000

4.400

102.500

102.500
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Oversigt på ansøgninger vedr. tilskud 2019 iht. Servicelovens § 79. I alt modtaget 71 ansøgninger - fordelt på 43 foreninger. Budget 1,059 mio. kr.
Dok.
nr.

Søgt
§ 18
midler

Medlemmer / hvor
mange forventes at
få glæde af
midlerne

Ansøger

A27

Nej

Ældre Sagen Rødekro

A28

Nej

Mandagsklubben Union
(ændringer aftalt 7.11.18 m/Helga
Schmidt)

8

70

Formål

3.000 Telefonopkald.

Aktivere ældre mennesker i
aldersgruppen 60+

6.000 til foredrag, sang, musik/bevægelse

Nej

Burkal-Bylderup Seniorklub

23-28

Hver mandag har vi seniordans og
hygge.

A30

Nej

Dansk Handicap Forbund

15-20

Udflugt, gymnastik og spille afterne

Nej

Holbøl & Omegns Borgerforening

30 +

A32

Nej

Tinglev-Uge Pensionistforening

590

A33

Nej

Ældre Sagen Bov

100

Indhold - omfang

Tryghedsopkald, hvor ældre/ enlige,
,som ikke har daglig hjælp, ringes op
hver morgen, for at høre om de har
brug for hjælp.

A29

A31

Ansøgt beløb
2019

At starte et ældretilbud op for borgere
fra nærområdet over 60 år, med
henblik på at skabe fællesskaber,
forebygge ensomheden, etablere
fællesspisning, og fællesarrangementer.

Seniordans, telefontjeneste, gymnastik,
snerydning, udenomsarbejde, EDB
undervisning, renholdelse af huset.
4 x Søndagskomsammen i form af
fællesspisninger i Grænsehallernes
Multisal.
Der bydes på et måltid i et socialt
fællesskab, som giver adspredelse i en
triviel hverdag, samt skaber nye
relationer og venskaber - forebygger
ensomhed.
Der er musik og fællessang samt et
indlæg ved en lokal erhvervsmand eller
lignende.
Frivillige hjælper med borddækning,
servering og afrydning og andre
forefaldne opgaver.

I alt ansøgninger til aktiviteter

I alt tildelt § 79
tilskud i 2018

4.000

3.000

6.000

6.000

L2

L3

Nej

Donnerstagsklub

m.v.
Til forstærker og microfoner så alle
10.000 kan høre og forstå både lederen &
musikken.

3.000 Tur, materialer, foredragsholder

10.000
9.000

Midlerne vil overvejende gå til
lokaleleje, indkøb af redskaber til
aktiviteter, kørepenge, foredrag. Der
vil i første omgang blive tale om
fællesspisning med fælles madlavning
én gang om ugen, men også
10.000 ugentlige motoriske aktiviteter er der
ønsker om. Dette vil vi skabe. En lille
gruppe af pensionister vil stå for
arrangementerne under
Borgerforeningens vinger, til at
arrangere, motivere og skabe dét
som der er behov for.

Nej

Kirsebærhavens Aktivitetscenter

Nej

Pensionistforeningen
Felsted-Bovrup-Varnæs

Leje af klublokale i den tyske skole i
Brunde.

100

Tilskuddet skal dække omkostninger til
leje af lokaler til træværksted og
glasværksted.

218

Kortspil, pakkelotto, fællesspsining,
lottospil, underholdning

3.000

10.000

se før nævnte: Der er lidt

16.000 egenbetaling til seniordans,

7.000

16.000

4.800

10.000

336.800

391.141

5.500

5.500

15.000

10.000

10.400

10.400

gymnastik, samt EDB undervisning

Betale musik/underholdning
repræsentation til foredragsholder
10.000 annoncering
bespisning af de frivillige

524.550

40-50

Beslutning
Social- og
Sundhedsudvalget
16. januar 2019

Omkostninger for aktiviteter relateret

Ansøgninger om tilskud til leje af lokaler efter servicelovens § 79 i alt kr. 300.059,-

L1

Seniorrådet den 10.
december 2018.
Indstilling til Social- og
Sundhedsudvalget

5.500 Udgifter er til leje - 10 gange om året
Tilskuddet skal bruges til leje af
lokaler til træværksted og
glasværksted. Disse huslejer er
10.000 nødvendige fordi der ikke er de
tilstrækkelige lokaler til rådighed på
Kirsebærhavens Aktivitetscenter på
Kallemosen 58-60.

10.400
(Se Lokaleleje
ansøgning)

Side 5 af 9

Oversigt på ansøgninger vedr. tilskud 2019 iht. Servicelovens § 79. I alt modtaget 71 ansøgninger - fordelt på 43 foreninger. Budget 1,059 mio. kr.
Dok.
nr.

Søgt
§ 18
midler

Ansøger

L4

Nej

Seniorklubben i Klubhuset i
Hjordkær

L5

Nej

Sozialdienst Buhrkall

L6

Nej

Torsdagsklubben for Pensionister i
Genner og Hovslund

L7

Nej

Ældre Sagens Bridge Klub

L8

Ja

Ældre Sagen Lundtoft

Medlemmer / hvor
mange forventes at
få glæde af
midlerne

75

150

23-70

40

100-200

L9

Nej

Ældre Sagen Tinglev lokalafdeling

1.364

L10

Nej

Burkal-Bylderup Seniorklub

40-50

L11

Nej

Dansk Handicap Forbund

L12

Nej

Holbøl & Omegns Borgerforening

30 +

L13

Nej

Tinglev-Uge Pensionistforening

590

L14

L15

Nej

Nej

Ældre Sagen Bov

Aabenraa Firma & Senior Idræt

15

40

450

Formål

Vi lejer Klubhuset i Hjordkær for ca.
1000 kr. om måneden i 10 måneder om
året.
Vi har pt. 75 medlemmer og er
afhængig af store lokaler.
Positive oplevelser med andre, socialt
samvær, netværksbesøg ved særlige
lejligheder og efter behov
Torsdagsklubben har lejet Genner
Forsamlingshus hver torsdag i 40 uger.
Huslejen for året 2019 er kr. 20.000,
som torsdagsklubben ønsker dækket af
§ 79.
At nyde bridgespillet i fællesskab.
Foreningens formål er, at personer
(60+) kan komme og få en god og
afslappet eftermiddag, hvor vi spiller
bridge, samtidig med at vi hygger os
sammen og får stimuleret vores
hjernefunktion med en god gang
hjernegymnastik.

At have lokaler til rådighed til vores
aktiviteter for vores medlemmer.

Leje af lokale til udøvelse af foreningens
aktiviteter: Yoga, dans, sangcafe,
foredrag, whist, skat, bridge, edbundervisning, pc-support, petanque,
krolf, 2 orkestre, bibliotek.
Pengene skal gå til leje af lokaler, hvor
vi samles hver onsdag til forskellige
aktiviteter.
Leje af lokaler.
Leje af skolens aktivitetslokaler,
herunder lille sal, skolekøkken og
hallen.
Leje af lokale til lotto, seniordans samt
gymnastik.
Lyreskov Krolf Bov spiller indendørs
krolf i vintermåneder - januar, februar,
marts samt oktober, november,
december.
5 frivillige tager sig af baneopsætning.
Der spilles 2 timer mandag formiddag i
Grænsehallerne. Efter spillet kan der
nydes en kop kaffe i cafeen.
Formål er at aktivere seniorer ved at
tilbyde forskellige aktiviteter - Krolfmotionssvømning-vandeorobic-BowlingPetanque-Badminton

Ansøgt beløb
2019

Indhold - omfang

10.000 Leje af lokale til aktiviteter.

I alt tildelt § 79
tilskud i 2018

Seniorrådet den 10.
december 2018.
Indstilling til Social- og
Sundhedsudvalget

10.000

10.000

6.800

7.200

20.000

20.000

Beslutning
Social- og
Sundhedsudvalget
16. januar 2019

Husleje til spilleeftermiddage, teater,

7.200 foredrag, strikkeeftermiddage,
juletræsfest, foreningsbanko.

20.000

Huslejen til Genner Forsamlingshus,
kr. 20.000.

23.500
(Se Leje af lokaler
ansøgning)

12.000

Det dækker udgifter vi har til

2.050 lokaleleje i den vestlig del af vores

2.050

forenings område.

10.000 Leje af lokaler

25.000 Pengene går til husleje alene

10.000

25.000

2.000 Husleje.

2.000

15.000 Lejeudgifter.
11.500 Lejeudgifter.

3.000 Halleje 22 gange a kr. 140 (2 timer).

Til delvis dækning af halleje i blandt
andet svømmehaller (pris pr. time i
8.000
Arena er 1100 kr.pr time
+instruktør).

25.000

15.000
19.500

11.500

2.940

3.000

8.000
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Oversigt på ansøgninger vedr. tilskud 2019 iht. Servicelovens § 79. I alt modtaget 71 ansøgninger - fordelt på 43 foreninger. Budget 1,059 mio. kr.
Dok.
nr.

Søgt
§ 18
midler

L16

Nej

L17

Ja

L18

Nej

L19

L20

Nej

Nej

Ansøger

Bridgeklubben "Glant"

Folkekulturhuset Rebbølcentret
Fårhus Hyggeklub

Medlemmer / hvor
mange forventes at
få glæde af
midlerne

32

20.000 ?
25 - 30

Hjordkær Hyggeklub

Løjt Sogns Pensionistforening

15 - 20

467

Formål

At nyde bridgespillet i fællesskab.
• At skabe netværk for klubbens
medlemmer.
• At vedligeholde mentale færdigheder
ved spillets mangfoldige udfordringer.
• Målgruppen er 60+ personer såvel par
som enlige i Aabenraa kommune,
• Klubben har for sæsonen 2018/19 32
medlemmer.
• Der er en aftale med Aabenraa
bridgecenter at bruge centerets
faciliteter
Diverse centeraktiviteter for ældre. Se
bilag.
Husleje for anvendelse af lokaler i
Fårhus Forsamlingshus for sæson 18-19
Kortspil m.m.
Vi vil også prøve med lidt håndarbejde
d.v.s. at man også kan side og strikke,
sy m.m.
for at få flere med
Formålet er at skabe en indholdsrig og
meningsfyldt tilværelse for
medlemmerne, samt fremme samrbejde
og sammenhold med alsidige aktiviter

I alt ansøgninger til lokaler

Ansøgt beløb
2019

Indhold - omfang

I alt tildelt § 79
tilskud i 2018

Seniorrådet den 10.
december 2018.
Indstilling til Social- og
Sundhedsudvalget

Beslutning
Social- og
Sundhedsudvalget
16. januar 2019

12.000

Tilskud til husleje i Aabenraa Bridge
Center.

12.000

12.000

50.000

Udgift til drift centeret herunder
varme m.m.

50.000

50.000

5.600 Leje af lokaler.

3.150 Husleje.

66.159

Husleje Løjt Kultur- og
Forsamlingshus

300.059

5.600

2.400

3.150

62.512

66.159

242.052

288.559

10.500

10.500

2.500

2.000

Ansøgninger om tilskud til transport efter servicelovens § 79 i alt kr. 428.800,T1

Nej

T2

Ja

T3

Nej

T4

Nej

Mittwochstreff Apenrade

Røde Kors Rødekro
Seniorklubben Aabenraa

Ældre Sagen Rødekro

20-40

50
50-70

20

Busudgifter til udflugter.
Kørsel af medlemmer til
arranqementerne.
hjemmebesøg.

Kørsel med kørestolsbrugere frem og
tilbage til aktiviteterne.
Bustur

Kørsel i forbindelse med ugentlig
indkøbsordning, hvor frivillige hjælper ældre
og handikappede borgere, som ikke selv kan
klare deres indkøb. De tilmeldte hentes i
Genner, Hovslund, Hellevad, Hjordkær og
Rødekro og køres til Superbrugsen i
Rødekro. Her er vore frivillige klar til at
hjælpe. Bagefter er der socialt samvær med
kaffe. Borgerne køres derefter hjem, og
chaufførerne bærer varerne ind i huset.

10.500

Udgifter til buskørsel og anden
transport.

2.000 Transportudgifter.
7.000
(Se Transportudgifter.
ansøgning)

90.000 Transportudgifter ifm. kørsel.

0

82.000

90.000
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Oversigt på ansøgninger vedr. tilskud 2019 iht. Servicelovens § 79. I alt modtaget 71 ansøgninger - fordelt på 43 foreninger. Budget 1,059 mio. kr.
Dok.
nr.

T5

T6

Søgt
§ 18
midler

Nej

Nej

Ansøger

Ældre Sagen Tinglev, Tinglev-Uge
Pensionistforening, Sozialdienst,
Burkal-Bylderup Seniorklub

Ældre Sagen Aabenraa

T7

Nej

Burkal-Bylderup Seniorklub

T8

Nej

Dansk Handicap Forbund

Medlemmer / hvor
mange forventes at
få glæde af
midlerne

13-15

Deltagerne har en egenbetaling på 40
kr. Med hver bus har vi to frivillige: En
chauffør og en medhjælper.

25-30

Det er en stor glæde for vor ældre
borgere, at kunne komme ud at hente
deres vare selv, få hjælp med indkøb og
få varen bragt hjem. Foruden har denne
indkøbsordning, en utrolig stor, social
betydning, når man alle mødes i
Cafeteriet, til en kop kaffe med
småkager, som Føtex er vært ved. En
stor del af brugerne kommer kun ud.
grundet denne ordning

8-10

Liftbus + kørsel
Kørepenge til brændstof. Skal give
medlemmer som kan køre, muligheden
for at hente andre gangbesværede el.
lign. til at kunne deltage i fællesskabet
trods deres skavanker. Dette er et
meget vigtigt signal at sende.

Nej

Holbøl & Omegns Borgerforening

5+

T10

Nej

Tinglev-Uge Pensionistforening

590

T11

Nej

Ældre Sagen Bov

Nej

Aabenraa/Rødekro Krolf Klub

Hver onsdag har vi gymnastik, sang,
evt. foredrag, spis sammen. det styrker
alt sammen livsglæde, fysik og
forebygger ensomhed og sundhed.

20

T9

T12

Formål

18 - 20

82

Kørselsgodtgørelse til
gymnastiklederen, edb undervisere.
Borgere som ikke kan benytte offentlig
transport kan tilmelde sig
indkøbsordningen i gl. Bov Kommune.
Der køres ugentligt med DanTrafik.
Hver anden uge SuperBrugsen i
Padborg og Rema1000 i Kruså.
Butikkerne er vært ved en kop kaffe og
frivillige er behjælpelige i butikken.
Brugerne bliver hentet ved bopælen og
kørt tilbage igen efter endt handel.
Der er en egenbetaling på kr. 50 pr.
tur.
Foreningens formål er at give vores
medlemmer, der primært er over 60 år
livskvalitet og nogle gode sociale
relationer med andre jævnaldrene ved
at spille Krolf. Dette stemmer godt
overens med kommunens politik Bevæg Dig for livet.

Ansøgt beløb
2019

Indhold - omfang

30.000
4 foreninger er sammen om
(Se
indkøbsordningen. Leje af bus
ansøgning)

Kørsel og hjælp,1 gang ugentlig med
25-30 personer.
Der er i alt 17 frivillige der på skift
82.800
giver en hjælpende hånd .
Der er en egenbetaling kr. 60,-

Afhentning af de ældre fra
yderområderne, der ellers ikke har
14.500 mulighed for at komme. Vi lejer en
mini bus eller kører i egne biler har
selv chauffører.
Liftbus da vi har medlemmer, som
8.000
sidder i kørestol.

I alt tildelt § 79
tilskud i 2018

Seniorrådet den 10.
december 2018.
Indstilling til Social- og
Sundhedsudvalget

Beslutning
Social- og
Sundhedsudvalget
16. januar 2019

30.000

30.000

78.000

82.800

14.500

14.500

1.500

8.000

1.000 Brændstof

1.000

2.500 Godtgørelse af udgifter til kørsel.

2.500

70.000

Kørselsudgifter til DanTrafik minus
brugernes egenbetaling.

Der søges om tilskud til kørsel til en
to dages tur i bus til Rügen, Tyskland
7.500
i juli 2019, hvor foreningen til indbudt
til et Krolfstævne.

66.000

70.000

0
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Oversigt på ansøgninger vedr. tilskud 2019 iht. Servicelovens § 79. I alt modtaget 71 ansøgninger - fordelt på 43 foreninger. Budget 1,059 mio. kr.
Dok.
nr.

T13

Søgt
§ 18
midler

Nej

Ansøger

DSI Valdemarshus

Medlemmer / hvor
mange forventes at
få glæde af
midlerne

Formål

80 - 100

Besøg på julemarkedet i Vanderup (30
km syd for grænsen) eller i Julebyen
Tønder. Skal være for alle brugere. Hele
landsbyen Vanderup er omdannet til et
stort julemarked i december.

T14

Nej

DSI Valdemarshus

80 - 100

T15

Nej

DSI Valdemarshus

50 - 60

T16

Nej

T17

Ja

T18

Nej

Besøg i Julebyen i Aabenraa, som
mange brugere ellers slet ikke ville
komme på besøg i. Det vurderes at 2
busser kan fyldes.
Dagstur/udflugt for kørestolsbrugere
Har været gennemført 1.gang i 2018,
med stor succes. Med i projektet er
også rollatorbrugere, herunder et korps
af frivilligere hjælpere.
Denne gruppe har i flere år været
overset, og det vil betyde meget, at
gruppen igen vil kunne opleve andet
udenfor Valdemarshus.

Kørsel tur/retur med brugere, der ikke
har andre transportmuligheder for at
komme til Valdemarshus.
Beløbet skal dække hele årets behov,
750 (årsbrugere)
og er ansøgt lidt højere end tidligere
pga flere nye brugere, bl.a. efter
aktivitet for ældre/ensomme.

DSI Valdemarshus

Scleroseforeningen Sønderjylland

25

Seniorenkreis Bau

25

I alt ansøgninger til transport
TOTALER
Budget 2019:

0,759 mio. kr.

Tillæg:

0,300 mio. kr

Buffer 2019:

0,030 mio. kr.

Total 2019:

1,089 mio. kr.

Heldagsudflugt til Haslev
Sclerosehospital, for at se og afprøve
deres udendørs fitnessbane med
specielt underlag og forskellige
aktivitetsmuligheder undervejs, samt se
deres ombygninger med blandt andet
udsigtstårnet.
Vi mødes en gang måneden i Haus
Quickborn i Kollund til foredrag, spil,
sang og samvær. Nogle deltager i
fællesarrangenter al alle tyske
„Sozialdienste“ to gange om året eller i
andere lokale foreninger.
En del medlemmer går ugentlig til
gymnastik sammen med Sozialdienst
Tingleff i Tinglev.

Ansøgt beløb
2019

Indhold - omfang

I alt tildelt § 79
tilskud i 2018

Seniorrådet den 10.
december 2018.
Indstilling til Social- og
Sundhedsudvalget

Beslutning
Social- og
Sundhedsudvalget
16. januar 2019

Tilskud vil - sammen med
egenbetalingen - dække bustransport
15.000 fra Padborg til Vanderup resp.
Tønder. Det vurderes at 2 busser kan
fyldes.

0

15.000

Betaling af 2 busser efter at
egenbetaling er erlagt.

0

20.000

Leje af specialbus til kørestolsbrugere
minus deltagernes egenbetaling.

35.000

20.000

30.000 Buskørsel fra/til brugerens bopæl.

30.000

30.000

15.000 Transport i liftbus og broafgift.

10.000

10.000

8.000

8.000

428.800

368.000

379.300

1.253.409

976.852

1.059.000

Vi søger om tilskud til medlemmer,

8.000 der arrangerer fælleskørsel til vores
sammenkomster
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