
Hvordan søger du om § 18 midler? 

Nedenstående skema udfyldes, kopieres over i en e-mail eller vedhæftes i en e-mail, 
som sendes til jchri@gribskov.dk. 

I skemaet nedenfor anvendes begrebet ’forening’, men der kan ligeledes være tale 
om grupper eller organisationer. 

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18, 2015

Hvilken pulje søges der tilskud fra? Sæt kryds:

• X Pulje 1 (Opstart af nye aktiviteter,
herunder éngangsaktiviteter)

• Pulje 2 (Drift af eksisterende 
aktiviteter)

• Pulje 3 (Lokalt forankrede sociale og
humanitære aktiviteter, som ikke 
umiddelbart kan rummes indenfor 
kriterierne for tilskud i den 
fælleskommunale pulje) 

Oplysninger om foreningen

Foreningens navn Gribskov KOL-kor

Foreningens CVR nr. 36 29 70 85

Kontaktperson Bente Bergerud

Hvordan er foreningen organiseret 

(vedlæg evt. vedtægter)

Vi er ikke en forening, men en 
initiativgruppe med 3 tovholdere.

Vi har derfor ingen vedtægter.

Hvad er foreningens formål og aktiviteter? Foreningens formål er gennem korsang og 
andre aktiviteter at sikre lungetræning og 
lungemotion til KOL-patienter og andre 
borgere i Gribskov Kommune, som har 
åndedrætsproblemer.
F.eks. borgere med astma-allergi-lidelser 
eller borgere, som har gennemgået en 
lungeoperation.

Gennem fælles aktiviteter, særligt  tilpasset 
mennesker med lungelidelser, ønsker vi først 



og fremmest at deltagerne opnår bedre 
lungefunktion.
Dernæst vil der være en sidegevinst i form af 
erfaringsudveksling og styrket socialt 
netværk.

Den primære aktivitet er, at vi mødes hver 
14. dag, fredage i ulige uger,  på Bakkebo 
Omsorgscenter i Gilleleje for at træne 
lungerne  og synge.

Sæsonen vil være fra ultimo august til april.

Derudover vil vi arrangere gåture / stavgang ,
for de, som ønsker det, i sommerpausen.

Hvor mange frivillige er tilknyttet 
foreningen?

3

Hvor mange brugere har foreningen? Forventet ca. 25 

Hvor mange medlemmer har foreningen? Vi opererer ikke med medlemmer.

Vi forventer ca. 25 brugere.

Hvad er foreningens egenkapital pr. 
31.12.14

(Foreningens seneste årsregnskab skal 
vedlægges)

Der foreligger ikke noget årsregnskab, da der
er tale om en ny aktivitet.

Oplysninger om den ansøgte indsats

Hvilket beløb søges der om? 3.500 kr. 

Hvilke aktiviteter søges der tilskud til? Der søges til:

Startudgifter: 
Materialer til 
udarbejdelse af 
sanghæfter f.eks.
papir, blækpatron, 
hulleapparat, 
opbevaringsbokse,
m.m.

1.900 kr.



Udarbejdelse og 
trykning af folder 1.000 kr.
2 annoncer 1.000 kr.
I alt 3.900 kr.

Hvori består det frivillige sociale arbejde i 
den ansøgte indsats?

KOL-patienter og andre med lungelidelser 
har ofte vanskeligt ved at bevæge sig væk 
hjemmefra, og har desuden vanskeligt ved 
selv at træne deres lunger.

Som følge heraf er de i risiko for at blive 
tiltagende isolerede og at deres lungefunktion
reduceres yderligere.

Ved at organisere korsang, specielt for 
mennesker med nedsat lungefunktion, 
modarbejder man denne tendens.

Modtog foreningen § 18-tilskud fra 
Gribskov Kommune sidste år?

Nej

Hvis ja:

• Hvilket beløb? 
• Hvad gik tilskuddet til? 
• Hvad betød tildelingen af tilskud 

for udførelsen af det frivillige 
sociale arbejde?

Modtog foreningen sidste år økonomisk 
tilskud fra anden side - fx andre 
kommuner, fonde mv.?

Nej

 Der er tale om en ny aktivitet.

Hvis ja:

• Hvorfra? 
• Hvilket beløb?

Andre relevante oplysninger Vi har indgået en aftale med Bakkebos leder 
om at vi kan benytte lokaler dér.

Vi har aftalt, at der er en sygeplejerske til 
stede i huset, når vi er der, og at vi kan 
benytte os af dennes ekspertise, hvis vi får 
brug for det.

Der vil blive en egenbetaling for deltagerne, 
som dækker den forplejning, der skal være, 
når vi mødes.

Vi anser synliggørelse af tilbuddet for at være



en central opgave. I den forbindelse er det 
vigtigt, at vi har et godt 
synliggørelsesmateriale, som vi kan stille til 
rådighed for samarbejdspartnere.

Bl. a. 
Gribskov Kommunes medarbejdere
Gribskov seniorcenter
Læger og andre behandlere,
Aleris, Attendo og Plejegribskov. 


