Dok.
nr.

ID

Ansøger

Medlemmer
(forventet antal
der kan få glæde
af midlerne)

Formål

Indhold - omfang

2020
tildelt tilskud

2020
ansøgt om
overførsel

2021
ansøgt beløb

Seniorrådets
indstilling til SSU
14.12.2020
(grundbeløb)

Seniorrådets
indstilling til SSU
14.12.2020
(evt. tillæg)

Beslutning
SSU
xx.01.2021

Ansøgninger om tilskud til aktiviteter efter servicelovens § 79 i alt kr. 592.948
A1

A2

A3

A4

#68-6

#68-17

Autismecenter Syd Skovbo
IKKE VALID MGL.
FORENING, CVR NR. & NEMKONTO

Besøgstjenesten Margueritten

Køb af en sofacykel
(se ansøgning)

Besøgstjenesten Margueritten (BTM)
er en social og humanitær
organisation, hvis formål er at
formidle besøgstjeneste i Aabenraa by
og nærmeste opland.

0

0

50.000

0

0

Ugentlige besøg hos besøgsmodtagerne. Gåture med eller uden
kørestol/rollator. Årligt forårs/sommerarrangement samt
julearrangement. Månedlig
"højtlæsning" og hygge på
Nygadehuset.

10.000

Se bilag
436696/20

10.000

10.000

0

Nytårskur, fælles fælles
arrangementer 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.

15.000

0

15.000

15.000

0

0

0

30.000

0

0

20.000

0

15.000

10.000

5.000

3.500

0

4.800

4.800

0

0

0

12.000

6.000

4.000

8.000

0

15.800

10.723

5.077

#68-23

Birkelunds Venner

30-35

#68-20

Bordtennis
IKKE VALID MGL.
FORENING, CVR NR. & NEMKONTO

20-30

At forebygge og vedligeholde
funktionsniveauet for pensionister
med en demens og deres pårørende.

Udstyr til bordtennis feks.
Bordtennisborde, bat, bolde, net mm.

At forebygge ensomhed og isolation
blandt ældre, skabe fællesskab, skabe
nye sociale relationer
og samhørighed med andre.

Foredrag, lysbilledshow, lottospil,
hjertestarterkursus, julehygge etc.

Styrke fællesskabet og forebygge
ensomhed ved bevægelse og
samvær.

Udflugter med guide, foredrag:
hjertestarter, hjerteløber, sikkerhed i
lokalsamfundet

#68-31

Donnertagsklub

A6

#68-38

Ensted sogns seniorklub

A8

20

Aktiverende og forbyggende indsats
for autismeramte

At yde støtte til beboere på
Birkelund Plejehjem til at gøre
hverdagen mere indholdsrig og
nærværende i form af diverse
arrangementer m.v.

A5

A7

1

#68-33

#68-35

Frivilligcenter Aabenraa

Hjerteforeningen Aabenraa

Sag: 19/26329 / Dok. 180595/19

40

40-60

80

27

Etablering af en lokal "Hemingway
Club" (www.hemingwayclub.dk). En
klub for selvhjulpne, hjemmeboende
mænd 60 +, der skal modvirke
ensomhed og fremme en aktiv 3.
alder, opbygge netværk, fællesskab,
viden og ressourcer.
”Bedre balance! -Giver bedre
motion!” under dette motto vil vi
adressere personer over 60 år og alle
pensionister i Aabenraa Kommune, til
at ”holde balancen” hele livet.
Grundlæggende for et godt helbred er
at der dyrkes motion så konstant og
intensivt som muligt hele livet.
Balancen skal også trænes hele livet,
så risikoen for at falde og vælte ikke
ender på sygehuset. Her sættes en
stopper for mange ældres
vedkommende for den gode motion
og her øges risikoen for hjertekar
lidelser. Denne onde cirkel reducerer
evnen til at være mobil og
selvhjulpen.Formålet med
ansøgningen er at holde et ”aktivt
foredrag om at holde balancen”. Der
bliver givet baggrundsviden og indsigt
i hvad balance i grunden er.
Derudover læres nogle gode øvelser
til i det daglige, for at få den gode
balancetræning ligestillet med
tandbørstnings rutine.

Udgifter til oplægsholdere/foredrag
og udflugter i opstartsperioden,
herunder også udgifter til annoncering
af disse.

Foredraget holdes af fysioterapeuter med særlig indsigt i balance/
smerte. Aktiviteten skal Corona tilpasses og kan afholdes for hold på
9-15 deltagere - 3 gange udendørs
med ca. 1,5 time pr. hold. I alt 27-45
personer.

Side 1 af 8

Dok.
nr.

A9

A10

ID

#68-36

#68-34

Ansøger

Hjerteforeningen Aabenraa

Holbøl og Omegns Borgerforening

Medlemmer
(forventet antal
der kan få glæde
af midlerne)

Formål

Do.

Etablere et ”Qigong!” - kursusforløb mindfulness i bevægelse. Lær at
kombinerer fuld kropstræning med
mindfulness eller meditation om man
vil. En meget afslappende motion,
som styrker og afslapper krop og
sind. Qi Gong er for alle.
Bevægelserne er så rolige og
nænsomme, at alle kan være med og
hvis man har skavanker, kan
øvelserne justeres så de passer til den
enkelte. Oigong kan medvirke til at
give dig ro.

Se ovenfor

80-100

Målet med ansøgningen er at
videreudvikle vores 60+ koncept, så
det tydeliggøres at vores tilbud
gælder for alle i denne aldersgruppe også dem, der fortsat er på
arbejdsmarkedet og måske er aktive i
andre foreninger og grupper, og i
særdeleshed de, der ikke er aktive
andre steder. Vi har i 2020 formået at
nå længere ud og har startet
sselvstændige aktiviteter op ud over
de oprindfeligt planlagte. +60 tilbyder
nu bordtennis på baggrund af
medlemmers ønsker. Vi vil fortsat
udvikle vores aktiviteter - både på
baggrund af medlemsønsker, men
også arbejdsgruppens idéer og
forslag, for fortsat at holde det for øje
at kunne tiltrække så bredt som
muligt.

Sangbøger med stor skrift, idet det
er en stor udfordring med de
sangbøger, vi har i dag, hvorfor de er
vitale for den enkeltes oplevelse af at
kunne deltage på lige fod.

Bustur til Årø. Buskørsel + evt.
udgifter til entre.

9

A11

#68-37

Høreforeningen Lokalafdeling
Aabenraa-Tønder-Haderslev

30

På fællesskabsområdet skal Høreforeningens lokalafdeling: Yde råd og
vejledning og afholde orienterende
møder af folkeoplysende karakter og
sociale sammenkomster alene eller
sammen med andre lokalafdelinger
eller på tværs af andre geografiske
skel og i netværksgrupperinger

A12

#68-30

Kirketoftens vennekreds

20

Vennekreds til beboere på plejehjem,
- fremme livskvaliteten for beboere
på Kirketoften.

A13

A14

A15

#68-19

#68-18

#68-11

Kirserbærhavens Aktivitetscenter

Lungeforening sønderjylland

Mandagsklubben VIRKE

Sag: 19/26329 / Dok. 180595/19

Indhold - omfang

2020
tildelt tilskud

Entre billetter til Givskud zoo

Kirsebærhavens aktivitetscentrer et
mødested for alle Kommunens
borgere over 60 år, førtidspensionister, efterlønnere og foreninger
med disse borgere som målgruppe.

Anskaffelse af inventar samt midler
til udvikling af nye aktiviteter. Samt
udvikling af tilbud til ensomme og
demente, og tilbud til nye brugere.

120-130

At drive netværksgrupper i Aabenraa
Kommune med træning og sang,samt
socialt samvær og deved få lungesyge
ud af ensomhed, som de let havner i.

Foredag; oplysning om kost og
motion og personlig pleje.

50

Vi er en forening med ca. 25
medlemmer , som mødes en gang om
ugen i Kirsebærhaven i Åbenrå.
Formålet med vores forening er at
modvirke ensomheden, skabe
fællesskab, samle til hygge og
forskellige aktiviteter, som f.eks.
kortspil, håndarbejde, fælles sang,
fællesspisning, foredrag osv.

Foredrag ( f.eks. med en læge
omkring corona ), julehygge,
påskehygge, sangeftermiddag med
musiker osv.

1050

2020
ansøgt om
overførsel

2021
ansøgt beløb

Seniorrådets
indstilling til SSU
14.12.2020
(grundbeløb)

Seniorrådets
indstilling til SSU
14.12.2020
(evt. tillæg)

0

7.000

7.000

0

15.000

Se bilag
436696/20

10.000

10.000

0

10.000

0

8.000

8.000

0

6.200

200

4.400

4.400

0

45.000

0

50.000

30.000

10.000

0

0

3.000

3.000

0

5.000

0

9.000

7.000

2.000

Beslutning
SSU
xx.01.2021

Side 2 af 8

Dok.
nr.

A16

ID

#68-29

A17

#68-3

A18

#68-28

A19

#68-10

Ansøger

Mittwochstreff Apenrade

Rødekro og Omegns Pensionistforening

Sozialdienst Buhrkall

Sozialdienst Tingleff

Medlemmer
(forventet antal
der kan få glæde
af midlerne)

Formål

Indhold - omfang

95

Styrke det sociale netværk med
eftermiddagsarrangementer med
foredrag, spil, literatur og udflugter
med bl. virksomhedsbesøg, muséer
og andre kulturelle seværdigheder.
Fødselsdags-og omsorgsbesøg.

Foredragsholdere, omkostninger ved
udflugter (ikke bus og forplejning)
indkøb til arrangementer,
borddækning,besøg ved mærkedage
og sygdom, programplanlægning og
udgivelse,annoncering.

15

At samle pensionister/
efterlønsmodtagere i området for at
varetage deres interesse overfor
offentligte myndigheder og private
institutioner. Foreningsarbejdet skal
skabe en indholdsrig og meningsfuld
tilværelse for medlemmerne, samt
fremme samarbejde og sammenhold
med alsidige aktiviteter for
medlemmerne.

Folkedans - Honorar og kørsel

At give vores medlemmer positive
oplevelser og socialt samvær med
andre

Garn til vores strikkeprojekt

150

75

At vores medlemmer kommer ud for
at få den sociale kontakt til andre
ældre. Da mange af vores
medlemmer bor alene er det
livskvalitet at mødes med andre og få
et indholdsrigt liv. Vores forening har
et medlemstal på ca. 300. Der
kommer 60-75 personer til hvert
arrangement vi tilbyder

Udgifter til underholdning,
foredragsholder, til musik,
teatergrupper, forårsfest, halv og
heldagsudflugter, foredrag,
andespisning, biograftur, julefrokost,
lottospil, fortællecafe m.m.

Aabenraa Revyen.
-Diverse foredrag, ca. 4 stk.
-5-dages tur.
-Foredrag
-Julefrokost
Tilsvarende/lignende

Seniordans, Telefontjeneste,
Gymnastik, EDB-undervisning

A20

#68-20

Tele Sønderjyllands Seniorklub

218

Klubbens formål er at opretholde
kontakten til pensionerede og
tidligere medarbejdere ved 2.
Ingeniørdistrikt, Teleregion 2, Tele
Sønderjylland, Tele Danmark og TDC gennem foredrag, orientering og
selskabelig sammenkomst - normalt
fire gange årligt.

A21

#68-26

Tinglev/Uge pensionistforening

460

At tilbyde diverse aktiviteter på
Grønnevej 41 til pensionister i
Tinglev.

A22

#68-3

A23

#68-13

Rødekro og Omegns Pensionistforening

Torsdagsklubben for Pensionister
i Genner og Hovslund

Sag: 19/26329 / Dok. 180595/19

150-200

60-70

At samle pensionister/
efterlønsmodtagere i området for at
varetage deres interesse overfor
offentligte myndigheder og private
institutioner. Foreningsarbejdet skal
skabe en indholdsrig og meningsfuld
tilværelse for medlemmerne, samt
fremme samarbejde og sammenhold
med alsidige aktiviteter for
medlemmerne.
Formålet er at pensionister og
efterlønner (60+) kan mødes til
hyggelige sammentræf, hvor der er
forskelligere forme for underholdning
og arrangementer, såsom udflugt
m.m. Vi mødes hver torsdag 40 uger
om året til kortspil og anden form for
aktivitet.

Foredrag - Honorar & kørsel

Div. aktiviteter og arrangementer.

2020
tildelt tilskud

2020
ansøgt om
overførsel

2021
ansøgt beløb

Seniorrådets
indstilling til SSU
14.12.2020
(grundbeløb)

Seniorrådets
indstilling til SSU
14.12.2020
(evt. tillæg)

8.500

0

13.500

9.000

4.500

15.000

0

1.500

1.500

0

3.000

0

5.000

5.000

0

6.000

Se bilag
436696/20

6.000

6.000

0

0

0

30.000

10.000

5.000

15.000

0

18.000

15.000

3.000

Sammen
med A17

0

11.000

7.000

3.000

10.000

7.088

14.088

3.000

2.000

Beslutning
SSU
xx.01.2021
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nr.

ID

Ansøger

Medlemmer
(forventet antal
der kan få glæde
af midlerne)

A24

#68-16

Ældre Sagen Bov

75

A25

#68-16

Ældre Sagen Bov

8-12

A26

#68-8

Ældre Sagen Lokalafdeling Aabenraa

Ældre Sagen Aabenraa Kommune
- koordinationsudvalget
(Overførsel fra 2020)

4000

A27

###

A28

#68-15

Ældre Sagen Lundtoft

200

A29

#68-5

Ældre Sagen Rødekro

2-6

A30

A31

#68-22

#68-1

Ældre Sagen, Tinglev lokalforening

Aabenraa Postseniorer

A32

#68-14

Aabenraa Senioridræt/Sjov Motion

A33

#68-32

Nørkleklubben for Bov og omegn

A34

####

Valdemarshus

Sag: 19/26329 / Dok. 180595/19

450-500

1454

94

Formål

4 x fællesspisning i Grænsehallernes
Multisal. Der serveres et måltid i et
socialt godt fællesskab, som giver
adspredelse i en triviel hverdag. Der
skabes nye relationer og venskaber
som forebygger ensomhed. Der er
musik og fællessang samt et indlæg
ved en lokal erhvervsdrivende.
Frivillige hjælper med borddækning,
servering, afrydning samt andre
nødvendige opgaver.
4 x fællesspisning i Grænsehallernes
Multisal. Der serveres et måltid i et
socialt godt fællesskab, som giver
adspredelse i en triviel hverdag. Der
skabes nye relationer og venskaber
som forebygger ensomhed. Der er
musik og fællessang samt et indlæg
ved en lokal erhvervsdrivende.
Frivillige hjælper med borddækning,
servering, afrydning samt andre
nødvendige opgaver.
At medvirke til at give alle
medlemmer et godt og aktivt liv HELE
livet. det gives via tilbud som alle kan
deltage i, og som styrker det sociale
sammenhold.

Indhold - omfang

Honorar til musik/underholdning
repræsentation foredragsholder.

Telefongodtgørelse til opringerne

Dynge og spise sammen, foredrag,
besøgsvenner, skole-og
børnehavevenner, tryghedsopkald,
bisidder og rådgivningshjælp. IT
hjælp og IT cafe, cykelhold,
badminton, bordtennis.

At give kommunens seniorer en stor
musikalsk oplevelse med SMUK
Bespisning af orkestermedlemmer,
(regimentsorkesteret fra Haderslev
en del af honorar (kr. 3.000)
Kaserne) i Grænsehallerne,
orkesterhonorar kr. 7.500
Harkærvej 13, 6340 Kruså. Koncerten
halleje kr.10.000
gennem- føres som et gratis
annoncering kr. 5.000
arrangement.
At hjælpe ældre og svage borgere til
en bedre dagligdag og at mindske
Underholdning foredrag m.m.
ensomheden hos vore ældre og svage
eventuel kørsel.
borgere. At arrangere fællesspisning
for ensomme ældre.
Telefonstjener / tryghedsopkald.

Socialf samvær med vores
medlemmer og frivillige. (se
ansøgning)

Klubbens formål er at opretholde
kontakten til tidligere
(pensionerede) medarbejdere ved
Aabenraa Postkontor (Aabenraa og
Rødekro postdistrikter) gennem
selskabelig sammenkomst, normalt
én gang månedlig

Telefongodtgørelse til opringerne
Søndagsarrangementer/fællesspisning
/koncerter. Fester. Foredrag/
orientering om aldersrelaterede
emner. Komsammener for ældre –
besøgsvenner – beboere plejecentre
m fl. Arrangementer for vore frivillige.

2020
tildelt tilskud

10.000

2020
ansøgt om
overførsel

Seniorrådets
indstilling til SSU
14.12.2020
(grundbeløb)

Seniorrådets
indstilling til SSU
14.12.2020
(evt. tillæg)

5.000

11.000

6.000

0

0

4.000

4.000

0

100.000

Se bilag
436696/20

150.000

105.000

25.000

17.500

17.500

0

0

0

8.000

Se bilag
436696/20

9.000

9.000

0

2.000

0

2.000

2.000

0

20.000

0

37.000

20.000

5.000

0

0

17.860

10.000

0

6.000

0

9.000

7.000

2.000

10.000

6.000

1.000

0

0

0

4.000

Køb af højskole sangbøger

Fremme idrætten og styrke det
sociale netværk blandt seniorer m/k i
Aabenraa Kommune gennem fælles
arrangementer.

Foredrag med Pernille Juhl (5.000
kr.) & Jubilæumsfestlighder (4.000)

25-50

At kunne afholde aktiviter for
ensomme, handicappede og ældre
borgere samt andre interesserede.

Entre til Alsang- Revy.
Underholdning til 2 x fællesspisning
og julehygge og juleafslutning

6.000

3.080

40-60

IKKE I OVERENSSTEMMELSE MED
TILDELT BELØB I 2020.
Foredrag, honorarer og
undervisning.

IKKE I OVERENSSTEMMELSE MED
TILDELT BELØB I 2020.
Smykkefremstilling, patchwork,
edb, gymnastik og foredrag.

20.000

20.000

50-80

2021
ansøgt beløb

Beslutning
SSU
xx.01.2021
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Dok.
nr.

ID

Ansøger

Medlemmer
(forventet antal
der kan få glæde
af midlerne)

Formål

Indhold - omfang

I alt ansøgninger til aktiviteter

2020
tildelt tilskud

2020
ansøgt om
overførsel

2021
ansøgt beløb

Seniorrådets
indstilling til SSU
14.12.2020
(grundbeløb)

Seniorrådets
indstilling til SSU
14.12.2020
(evt. tillæg)

Beslutning
SSU
xx.01.2021

388.700

52.868

592.948

351.423

76.577

0

Ansøgninger om tilskud til lokaler efter servicelovens § 79 i alt kr. 297.247
L1

#68-27

Bridgeklubben "GLANT"

L2

#68-20

Bordtennis
IKKE VALID MGL.
FORENING, CVR NR. & NEMKONTO

L3

#68-31

Donnerstagsklub

L4

#68-38

Ensted sogns seniorklub

L5

#68-21

Folkekulturhuset Rebbølcentret
(Iflg. Aftale)

L6

L7

#68-33

#68-12

Frivilligcenter Aabenraa

Fårhus Hyggeklub

34

Kommunens ældre aktiveres ved at
spille bridge hver onsdag aften

20-30

At forebygge og vedligeholde
funktionsniveauet for pensionister
med en demens og deres pårørende.

40

8-10

10-15.000

80

25

L8

#68-34

Holbøl og Omegns Borgerforening

80-100

L9

#68-19

Kirserbærhavens Aktivitetscenter

60

L10
L11

#68-18

#68-24

Lungeforening sønderjylland

Løjt Sogns Pensionistforening

Sag: 19/26329 / Dok. 180595/19

120-130

438

12.000

0

12.000

12.000

0

Leje af Multisal 70 kr. pr. gang - 2
gange ugentligt i Grænsehallen, Kruså

0

0

5.320

0

0

At forebygge ensomhed og isolation
blandt ældre, skabe fællesskab, skabe
nye sociale relationer
og samhørighed med andre.

Udgifter er til leje af klublokaler i den
Tyske Skole Rødekro til 10
årlige møder.

5.500

0

5.500

5.500

0

Styrke fællesskabet og forebygge
ensomhed ved bevægelse og
samvær.

Leje af bowlingsbaner hos Aabenra
Sportscentrum

4.000

0

4.000

4.000

0

50.000

0

50.000

50.000

0

0

0

2.000

2.000

0

5.600

0

5.600

5.600

0

Lokaleleje i forbindelse med
seniorarrangementer - månedligt med
diverse aktiviteter i hal og sal.
Lokaleleje til ugentlige aktiviteter i
sal, herunder bordtennisspil.

20.000

Se bilag
436696/20

30.000

20.000

5.000

Leje af træværksted og
smedeværksted.

10.000

0

9.000

9.000

0

0

0

12.000

12.000

0

66.159

0

72.327

72.327

0

Diverse centeraktiviteter for ældre.
Se bilag.
Etablering af en lokal "Hemingway
Club" (www.hemingwayclub.dk). En
klub for selvhjulpne, hjemmeboende
mænd 60 +, der skal modvirke
ensomhed og fremme en aktiv 3.
alder, opbygge netværk, fællesskab,
viden og ressourcer.
Aktivere brugerne til et aktivt og
sundt liv i selskab med andre.
Hyggeklubben består af efterlønnere,
førtidspensionister og folkepensionister
Målet med ansøgningen er at
videreudvikle vores 60+ koncept, så
det tydeliggøres at vores tilbud
gælder for alle i denne aldersgruppe også dem, der fortsat er på
arbejdsmarkedet og måske er aktive i
andre foreninger og grupper, og i
særdeleshed de, der ikke er aktive
andre steder. Vi har i 2020 formået at
nå længere ud og har startet
sselvstændige aktiviteter op ud over
de oprindfeligt planlagte. +60 tilbyder
nu bordtennis på baggrund af
medlemmers ønsker. Vi vil fortsat
udvikle vores aktiviteter - både på
baggrund af medlemsønsker, men
også arbejdsgruppens idéer og
forslag, for fortsat at holde det for øje
at kunne tiltrække så bredt som
muligt.
Kirsebærhavens aktivitetscentrer et
mødested for alle Kommunens
borgere over 60 år, førtidspensionister, efterlønnere og foreninger
med disse borgere som målgruppe.
Drift af netverksgruppe, af
lungeforeningen Sønderjylland
Aabenraa afdellng.
Leje lokaler i Løjt Forsamlings- og
Kulturhus.

Dækning af ca. 50% af huslejen.

Driftsudgifter

Lokaleleje, om nødvendigt.

Husleje til leje af lokale i Fårhus
Forsamlingshus

Lokale i Sundhedscentrene.

Leje af "Krostuen" + Leje øvrige
lokaler

Side 5 af 8

Dok.
nr.

L12

ID

#68-2

L13

#68-10

L14

#68-26

L15

L16

L17

L18

#68-40

#68-13

#68-16

#68-16

Ansøger

Rødekro og Omegns Pensionistforening

Sozialdienst Tingleff

Tinglev/Uge pensionistforening

Hjordkær Hyggeklub.
Ansøgning mangelfuld
+ for sent indgået 18.11.2020

Torsdagsklubben for Pensionister

Ældre Sagen Bov

Ældre Sagen Bov

Medlemmer
(forventet antal
der kan få glæde
af midlerne)

15

75

Formål

At samle pensionister/
efterlønsmodtagere i området for at
varetage deres interesse overfor
offentligte myndigheder og private
institutioner. Foreningsarbejdet skal
skabe en indholdsrig og meningsfuld
tilværelse for medlemmerne, samt
fremme samarbejde og sammenhold
med alsidige aktiviteter for
medlemmerne.
At vores mdlemmer kan deltage i
vores arrangementer som afholdes
forskellige steder, da vi ikke selv ejer
lokalter.

Indhold - omfang

Leje af minigolfbane

Leje af lokaler på den tyske skole i
Tinglev - Deutsche Schule Tingleff
Leje af lokaler på den tyske skole i
Tinglev - Deutsche Schule Tingleff
Leje af lokaler til seniordans,
Banko, gymnastik, foredrag og andre
sociale sammenkomster

460

At tilbyde diverse aktiviteter på
Grønnevej 41 til pensionister i Tinglev

17-20

Hyggeklubbens formål er at samle
ligesindede til en social og hyggelig
aften - også for dem som har
vanskeligt ved at komme hjemme fra
og afhjælpe ensomhed.

Husleje

60-70

Formålet er at pensionister og
efterlønner (60+) kan mødes til
hyggelige sammentræf, hvor der er
forskelligere forme for underholdning
og arrangementer, såsom udflugt
m.m. Vi mødes hver torsdag 40 uger
om året til kortspil og anden form for
aktivitet.

Husleje i Genner Forsamlingshus

15

Foreningens idræts aktiviteter foregår
i Grænsehallerne.
Krolf Indoor i HPT Hallen
Bowls og kurling i Multisalen
Gymnastik i HPT Hallen
Stolegymnastk i Gymnastikrum

Lokaleleje i Grænsehallerne

400

Foreningens sociale arrangementer
foregår i Multisalen i Grænsehallerne.
Fællessang, fællesspisning og
foredrag.

Lokaleleje i forbindelse med
diverse møder.

Leje af forsamlingslokaler.

L19

#68-16

Ældre Sagen Bov

150

i Grænsehallerne. 12 x
bestyrelsesmøder, Årsmøde og
Nytårskur for frivillige. Forplejning til
årsmøde er egenbetaling.

L20

#68-15

Ældre Sagen Lundtoft

200

At forbedre hverdagen for vore
ældre, svage og handicappede
borgere.

L21

####

Burkal-Bylderup Seniorklub

L22

#68-9

Ældresagens bridge klub

60-80

39

Lokaleleje til Grænsehallerne

2020
tildelt tilskud

2020
ansøgt om
overførsel

2021
ansøgt beløb

Seniorrådets
indstilling til SSU
14.12.2020
(grundbeløb)

Seniorrådets
indstilling til SSU
14.12.2020
(evt. tillæg)

0

0

3.000

3.000

0

5.000

0

5.000

5.000

0

15.000

0

15.000

15.000

0

2.850

0

2.500

0

0

24.000

0

24.000

24.000

0

2.800

0

8.300

8.300

0

3.200

0

1.600

1.600

0

Se oven
stående

0

2.100

2.100

0

2.000

Se bilag
436696/20

4.000

4.000

0

At forebygge og afhjælpe ensomhed
blandt ældre, og derved styrke
sundhed og trivsel.

Husleje i Slogsherreds Hus.

25.000

18.450

0

0

0

At nyde bridgespillet i fællesskab,
samt at stimulere vores
hjernefunktion.

Leje af lokaler

12.000

0

24.000

12.000

0

I alt ansøgninger til lokaler

265.109

18.450

297.247

267.427

5.000

Beslutning
SSU
xx.01.2021

0

Ansøgninger om tilskud til transport efter servicelovens § 79 i alt kr. 335.000
T1

T2

#68-38

#68-30

Ensted sogns seniorklub

Kirketoftens vennekreds

Sag: 19/26329 / Dok. 180595/19

40-60

20

Styrke fællesskabet og forebygge
ensomhed ved bevægelse og
samvær.

Vennekreds til beboere på plejehjem, fremme livskvaliteten for beboere på
Kirketoften.

Udflugt til Flensborg, Langeland og
Gråsten.
Udflugt for beboerne sammen
med Vennekredsen. For at fremme
livskvaliteten for beboerne. Det at
komme ud og opleve noget andet end
hverdagen på Plejehjemmet.

0

0

10.000

5.000

5.000

8.000

8.000

0

0

0
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T3

#68-18

Lungeforening sønderjylland

T4

#68-29

Mittwochstreff Apenrade

T5

####

T6

#68-2

Ansøger

Rødekro og Omegns Pensionistforening

#68-10

Sozialdienst Tingleff

T8

#68-26

Tinglev/Uge pensionistforening

#68-16

120

95

Formål

Indhold - omfang

2020
tildelt tilskud

2020
ansøgt om
overførsel

2021
ansøgt beløb

Seniorrådets
indstilling til SSU
14.12.2020
(grundbeløb)

Seniorrådets
indstilling til SSU
14.12.2020
(evt. tillæg)

Drive netværks grupper. træning og
socialt samvær sang m.m. for
lungeforeningen i Aabenraa afdeling.

Transport til socialt samvær.
sangkor og udflugter

0

0

3.000

3.000

0

Styrke det sociale netværk, forebygge
ensomhed, give vores medlemmer
meningsfyldte oplevelser.

Kørsel af vores medlemmer,
hjemmebesøg, udflugter.

5.000

0

5.000

5.000

0

0

0

22.000

10.000

5.000

5.000

0

12.000

11.150

850

0

0

3.000

3.000

0

80.000

43.000

70.000

27.000

0

90.000

Se bilag
436696/20

95.000

90.000

5.000

Beslutning
SSU
xx.01.2021

Holbøl og Omegns Borgerforening

T7

T9

Medlemmer
(forventet antal
der kan få glæde
af midlerne)

Ældre Sagen Bov

200-3000

At samle pensionister/
efterlønsmodtagere i området for at
varetage deres interesse overfor
offentligte myndigheder og private
institutioner. Foreningsarbejdet skal
skabe en indholdsrig og meningsfuld
tilværelse for medlemmerne, samt
fremme samarbejde og sammenhold
med alsidige aktiviteter for
medlemmerne.

Kørsel og entre til forskellige ture

At vores medlemmer kommer ud af eget
hjem for at opleve i fællesskab. Mange
kommer ikke på ture, biografbesøg,
museumsbesøg m.m. hvis ikke vi
tilbøddisse ture, Busserne vi kører med er
handicapvenlige så også medlemmer
medrollator osv. kan deltage.

Halv- og heldasture busture til
udflugtsmål bl.a. til Plöner Sø,
Kobbermølle museum, biograftur til
Niebüll,tur til Kollund, tur til øen Föhr,
.....

At tilbyde diverse aktiviteter på
Grønnevej 41 til pensionister i Tinglev

Kørselsgodtgørelse til seniordans,
gymnastik og EDB-undervisning

15 /tur

Borgere som ikke kan benytte offentlig
transport kan tilmelde sig Ældre Sagens
INDKØBSORDNING som kører i gl. Bov
Kommune. Der køre ugentlig med en CVR
godkendt vognmand. Frivillige hjælper i
butikken og forretningen er vært ved en
kop kaffe. Brugeren bliver hentet ved
bopælen og kørt tilbage igen efter endt
handel.

Ugentlige kørselsudgifter til
vognmand minus brugernes
egenbetaling

75

460

T10

#68-8

Ældre Sagen Lokalafdeling Aabenraa

30-35

Indkøbsordning som hjælper vores
ældre borgere med ugentlige indkøb i
Føtex. det styrker det sociale samvær
borgerne og hjælperne imellem, da
der også er tid til kaffe m.m. i
cafeteria efter indkøb.

T11

####

Burkal-Bylderup Seniorklub

60-80

At forebygge og afhjælpe ensomhed
blandt ældre, og derved styrke sundhed
og trivsel.

At forebygge og afhjælpe ensomhed
blandt ældre, og derved styrke sundhed
og trivsel.

15.000

14.550

0

0

0

T12

#68-4

Ældre Sagen Rødekro

20-25

Indkøbsordningen i Rødekro

Transport ifm. indkøbsordning

92.000

0

92.000

92.000

0

Indkøbsordning for 4 foreninger i
Tinglev området.

Transport ifm. indkøbsordning

25.000

0

20.000

20.000

0

Bustransport ved udflugt.

0

0

3.000

3.000

0

60.000

39.000

0

0

0

380.000

104.550

335.000

269.150

15.850

1.033.809

175.868

1.225.195

888.000

97.427

T13

#68-25

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

T14

#68-14

Aabenraa Senioridræt/Sjov Motion

50-80

Fremme idrætten og styrke det
sociale netværk blandt seniorer m/k.

T15

####

Valdemarshus

29-apr

At transportere de brugere der bor langt
væk, ind til aktiviteterne og samvær i
Valdemarshus.

12

Buskørsel, hvor borgerne bliver
afhentet og afleveret hjemme, og får
også bragt varerne hjem.

Hjælp til betaling af bussen.

I alt ansøgninger til transport
TOTALER

Budget:
Evt. tillæg:

Buffer:
Sag: 19/26329 / Dok. 180595/19

0

888.000
300.000
-30.000

Gul = indgået efter Seniorrådets
behandling af ansøgninger.
Anmodning om overførsler
iht. dok. 436696/20

96.443
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ID

Ansøger

Indstilliet

Rest saldo
Overførsler - indgået efterflg.

Rest § 79 pulje 2021

Sag: 19/26329 / Dok. 180595/19

Medlemmer
(forventet antal
der kan få glæde
af midlerne)

-985.427

172.573

Formål

Indhold - omfang

Anmodning om overførsler
iht. dok. 436696/20

*Fratrækkes ovenstående udbetalinger

2020
tildelt tilskud

2020
ansøgt om
overførsel

2021
ansøgt beløb

Seniorrådets
indstilling til SSU
14.12.2020
(grundbeløb)

Seniorrådets
indstilling til SSU
14.12.2020
(evt. tillæg)

Beslutning
SSU
xx.01.2021

96.443

96.443

96.443

269.016
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