
 Vurdering af ansøgninger til § 18 - 2015.

Der er i 2015 modtaget 36 ansøgninger til et samlet beløb på kr. 604.942  
• Pulje 1: 4 ansøgninger af i alt kr. 74.560 
• Pulje 2: 30 ansøgninger af i alt kr. 500.207 
• Pulje 3: 3 ansøgninger af i alt kr. 30.175 

Ved vurderingen af tilskudsberettigelse er der - som aftalt med de frivillige foreninger - lagt vægt på:
• Foreningens mulighed for eventuelt at søge tilskud andetsteds fra.
• Tidligere tilskudsniveau. 
• Foreningens egenkapital.
• Hvorvidt det frivillige sociale arbejde udgør kernen i det ansøgte
• Hvorvidt foreningen er lokalt forankret
·
Ved eksisterende lokale aktiviteter er der desuden lagt vægt på en vis ensartethed i tilskudsniveauet. 

Sammenfatning

Pulje 1 (kr.   58.680  ):
• 3 foreninger anbefales støtte med i alt kr. 16.000
• Der vil ved denne fordeling restere kr. 42.680, der løbende anvendes til at støtte nye foreninger og 

éngangsaktiviteter i 2015.
·
Pulje 2 (kr.   248.338  ): 

• 24 foreninger anbefales støttet med i alt kr. 280.784 
• Der vil ved denne fordeling, efter tilførsel af kr. 33.200 fra pulje 3, restere kr. 754.

Pulje 3 (kr.   48.200  ): 
· 1 foreninger anbefales støttet med i alt kr. 15.000
· Der vil ved denne fordeling restere kr. 33.200 - der anvendes til støtte til foreninger i pulje 2.

I nedenstående fordeling udmøntes samlet kr. 311.784 - i pulje 1, 2 og 3 ud af rammen på kr. 355.218.

Pulje 1: Kr.   58.680   - i alt ansøgt kr. 74.560

Ansøgning nr. 1 /2015
Ansøgt beløb Kr. 58.560
Foreningens navn Foreningen Ascent
CVR. nr. 36228237 
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Foreningen Ascent er en nystartet forening forankret i Gribskov Kommune. Den 
har til formål at hjælpe nye flygtninge med at finde ud af, hvordan Danmark 
fungerer. Foreningen skal samtidig motivere flygtninge 
til selv at igangsætte aktiviteter, da dette vil give de nye borgere viden om 
samfundet og indføring i dansk tankesæt og kultur. Foreningen er udelukkende 
baseret på frivilligt arbejde og har stiftende generalforsamling den 3. februar 
2015. 

• Etablering af en åben rådgivning med fastekontortider f.eks. fire til fem 
gange om ugen, hvor frivillige i foreningen besvarer indkomne 
spørgsmål og yder rådgivning

• Etablering af en telefonisk tolkeservice
• Dansk sproghjælp
• En jobserviceordning der yder bistand til at skrive ansøgninger og CV, 

rådgiver om uddannelse samt skaber kontakt til virksomheder og 
praktikpladser

• Hjælp til at kontakte myndigheder og bisidderfunktion
• Bistand til etablering af klubber, foreninger og andre aktiviteter
• Planlægning af arrangementer, friluftsoplevelser og kulturudveksling, 

tilbud om foredrag, musik og dans
• Juridisk bistand til f.eks. familiesammenføringer



• Mange flygtninge får ikke regelmæssige måltider i dagligdagen. Med 
spiseaftener vil vi sætte fokus sund og velafbalanceret kost

Antal frivillige Vi arbejder på at ca. 30 frivillige skal være tilknyttet foreningen det første år og 
bistand med forskellige opgaver.

Antal brugere Vi forventer at kunne håndtere 50-60 henvendelser pr. uge.
Antal medlemmer Vi påtænker at rekruttere medlemmer både blandt frivillige og brugere. 

Medlemskab er som udgangspunkt gratis, men vi vil opfordre til at give bidrag 
evt. via kampagner og indsamlinger. Vi har et mål at få 100 medlemmer i 2015

Foreningens egenkapital 
31.12.14

Vi har fået et tilskud på 3.000 kr. til annoncering og afholdelse af stiftende 
generalforsamling af Det Grønne Hus

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Lokaler til rådgivning, danskundervisning og arrangementer, Sport-og 
fritidsaktiviteter, Transport, Spiseaftener og Kulturelle arrangementer

Støtte fra GK 2014 Nej
Støtte fra anden side i 2014 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Det frivillige arbejde består i at passe den åbne rådgivning og rådgive brugerne,
at besvare spørgsmål, at svare på tolkeservice, at kontakte myndigheder, at 
tage kontakt til virksomheder, at hjælpe med dansk 

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål delvist opfylder kriterierne til pulje 1. Der 
anbefales ikke støtte til lokaler, men foreningen anbefales at tage kontakt til 
frivilligcentre vedr. lokaler til aktiviteter.
Anbefales støttet med kr. 10.000

Ansøgning nr. 2 /2015
Ansøgt beløb Kr. 3.000
Foreningens navn Blistrup Lokalråd
CVR. nr. 35691189
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

At styrke og udvikle sognet (Blistrup) til fordel for alle borgere

Antal frivillige For tiden ca. 20 personer 
Antal brugere Svært at besvare da brugere er tilknyttet flere forskellige brugere
Antal medlemmer Alle borgere i lokalområdet er som sådan medlemmer. Der opkræves ikke 

kontingent
Foreningens egenkapital 
31.12.14

9.763 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Frivillige besøgsvenner. Der ønskes flyers der kan uddeles, visitkort, 
sweatshirts/t-shirts, for at kunne legitimere os over for de borgere der skal 
besøges.

Støtte fra GK 2014 Nej
Støtte fra anden side i 2014 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Besøgsvenner for enlige og ældre borgere.

Vurdering Det vurderes at det ansøgte formål  opfylder kriterierne for pulje 1
Anbefales støttet med kr. 3.000.

Ansøgning nr. 3 /2015
Ansøgt beløb Kr. 3.000
Foreningens navn Horisont
CVR. nr. 35490795
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Foreningens formål er at afholde en årlig musikfestival samt eventuelt andre 
kulturelle arrangementer som skal støtte og fremme interessen for musik samt 
udbrede forståelse af og kendskabet til musikkens kunst. 
Yde sociale og sunde aktiviteter for unge og deres forældre igennem sport og 
musik
Foreningen har yderligere til formål at uddele en evt. del af overskuddet til 
velgørende formål, hovedsageligt i Gribskov og omegn.

Antal frivillige Ved vores seneste event havde vi 48 frivillige hænder tilknyttet. 
Antal brugere Foreningen består af en bestyrelse der bestyre arrangementet. I sommers 

havde vi 1600 mennesker igennem på 2 dage, som brugte arrangementet.



Antal medlemmer Foreningen har ingen medlemmer. Aktiviteter og tilbud er til benyttelse af enhver
medlem eller ikke medlem.

Foreningens egenkapital 
31.12.14

0 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Socialt og sundhedsmæssig aktivitet i form af sport på stranden ved Dr. Mølle. 
Med øget fokus på at vække de unges interesse i fritidsaktiviteter. 

Støtte fra GK 2014 Nej
Støtte fra anden side i 2014 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

De frivillige består af pædagoger og pædagogstuderende som vil afvikle 
aktivisterne og oprethold orden og sikkerhedsmæssige hensyn. 
De planlægger konkurrencer og opsætning, for opnå bedst muligt resultat for 
deltagerne.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 1. 
Anbefales støttet med kr. 3.000

Ansøgning nr. 4 /2015
Ansøgt beløb Kr. 10.000
Foreningens navn Åben Rådgivning i Frivilligcenter Græsted for mennesker med følger efter 

fysiske skade

CVR. nr. 25814967 (FC Græsted)
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Det er en åben, men individuelt baseret rådgivning kombineret med individuel 
undervisning og træning i Tisvilde-Vejby Træningscenter, en ugentlig dag til 
hver.

1. Undervisning i kroppens  konstruktion og skademekanismer, som gør det 
muligt at forstå  den personlige udfordring, som skaden bevirker. 
2. Holdningskorrektion/statikkorrektion. En holdning i balance er den 1. 
betingelse for at lindre skaden.
3. Undervisning i individuelt tilrettelagte skånsomme, men også styrkende 
øvelser.
Målet med punkt 1 – 3 er hjælp  til  selvhjælp i forhold  til selv at kunne 
varetage sin træning. 
Desuden kan der være tale om rådgivning i  forhold til diagnosticering.( Er 
tilstanden fx tilstrækkeligt belyst?), samt udarbejdelse af personlig  
statusrapport til brug for speciallæge, forsikring og socialforvaltning i forbindelse
med afklaringsperiode.

Antal frivillige En rådgiver og et varierende antal trænere.
Antal brugere Ca 20 brugere
Antal medlemmer Her er ikke tale om en forening, men om en medlemsbaseret rådgivning 

tilknyttet FCG.
Foreningens egenkapital 
31.12.14

Da rådgivningen ikke tidligere har modtaget tilskud, foreligger der ikke regnskab
og derfor  heller ikke nogen  egenkapital.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Der søges om tilskud til foredrag om Breathway meditation og workshop over 2 
dage:
1 dags introduktion om teorien bag Breathway og arbejde med praksis.
Efter ca en måneds pause, 1 dags opfølgning af teori og yderligere 
implementering af praksis.
Derfor ansøges om et pilotprojekt ved Henrik Hass, som er instruktør i 
Breathway og master i psykologi fra Vedfelt Instituttet. 
Pilotprojektet vil kunne optage indtil 20 deltagere.

Støtte fra GK 2014 Nej
Støtte fra anden side i 2014 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Den åbne rådgivning fungerer med udgangspunkt i, at en rådgiver og et 
varierende antal trænere yder en frivillig ulønnet indsats.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål delvist opfylder kriterierne til pulje 1.
Der gives ikke støtte til honorarer.
Anbefales ikke støtte



Pulje 2: Kr.   248.338   - i alt ansøgt kr. 500.207 

Ansøgning nr. 5 / 2015
Ansøgt beløb Kr. 4.000
Foreningens navn Sundhed i sommerlandet

CVR. nr. 34175675
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

At udbrede kendskabet til vores foreningers virke og aktiviteter.
Vise hvordan hjertestarter virker. Måle blodtryk og drøfte resultatet af samme.  
Måle lungefunktion. Samtale om KOL, astma og evt. andre lungesygdomme.
Måle blodsukker og fortælle om diabetes generelt.
Fortælle om sund levemåde og fordele der ved.
Udlevere relevant skriftligt materiale fra de pågældende foreninger.
Der bliver brugt meget tid på at tale med dem, som kontakter os.

Antal frivillige 3

Antal brugere Vi har nogle gange op mod 100  henvendelser på en dag. 
Antal medlemmer 3
Foreningens egenkapital 
31.12.14

4.283,57 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til:

Annoncer, flyers og plakater. Andet relevant materiale. Det meste af det 
materiale, der bliver delt ud, skal foreningerne selv betale.

Støtte fra GK 2014 2.500 kr.
Støtte fra anden side i 2014 Det grønne hus  2.500 kr.
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Alle i foreningen arbejder frivilligt og ulønnet.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med 4.000

Ansøgning nr. 6 /2015
Ansøgt beløb Kr. 10.000
Foreningens navn Diabetesforeningen Gribskov
CVR. nr. 35251528
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til diabetes. At rådgive og 
videreformidle medlemmerne, afholde foredrag og temaaftener med relevante 
personer.
Motivationsgrupper med undervisning i sund levevis, egenkontrol af 
sygdommen, madlavning, fysiske aktiviteter og ikke mindst erfaringsudveksling.
Alm. samvær og erfaringsudveksling med personer med samme sygdom.
Aktiviteter med intet andet formål end hyggeligt samvær.

Antal frivillige 5 personer i bestyrelsen
Antal brugere Det kan ikke gøres nøjagtigt op, da deltagerantallet ved f.eks. foredrag varierer. 

Der plejer at komme mellem 25 og 50 til foredrag. 
Det er ikke altid de samme, der kommer til aktiviteterne. 
Måske 200 forskellige

Antal medlemmer Ca 520
Foreningens egenkapital 
31.12.13

18.292,04 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Medlemstur med bus.
Daglig drift: kontorhold, telefon, transport til bestyrelsen, indkøb af papirvarer, 
kopier, plancher mm.
Foredrag og andre oplysende arrangementer. Transport og honorar til 
foredragsholdere samt forplejning ved arrangementerne.
Annoncer i Ugeposten vedr. aktiviteter.
Indkøb af Diabetesforeningens nyeste kogebøger til demo.
Teststrimler til blodsukkermålinger samt andet relevant materiale (Sundhed i 
Sommerlandet). Annonce i Ugeposten vedr. SiS.

Støtte fra GK 2013 6.000 kr.
Støtte fra anden side i 2013 Nej
Hvori består det frivillige Alle i foreningen arbejder frivilligt og ulønnet.



sociale arbejde i den 
ansøgte indsats
Vurdering Det vurderes, at en del af det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 

Der gives ikke støtte til honorarer.  
Anbefales støttet med kr. 6.000

Ansøgning nr. 7/2014
Ansøgt beløb Kr. 50.000
Foreningens navn Integrationsgruppen i Helsinge 
CVR. nr. 30464877
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

Formålet er at styrke og forbedre integrationen af flygtninge i Gribskov 
kommune. Dette ved at udbrede kendskabet til hinandens kulturer og ved at 
støtte den enkelte i at tilegne sig færdigheder og ressourcer, der kan øge 
dennes mulighed for bedre adgang til deltagelse i det danske samfund ved: 

• Etablering af kontakt ml. danskere og flygtninge i form af kontaktperson,
familievenneordning – og besøgsvenner vi har p.t. syv 
kontaktfamilievenner 

• Individuel dansktræning vi har p.t. 7 frivillige undervisere som 
underviser 12 udlændinge, hvoraf nogle er analfabeter 

• Lektiehjælp for børn og unge to gange ugentligt 
• Hjælp til kontakt med myndigheder 
• Videreformidling til rådgivninger og bisidderne 
• Dansk samfundsforståelse og samtaletræning, samt individuel 

sprogforståelse med opfølgende forløb 
• Mødregruppe for mødre af anden etnisk herkomst i samarbejde med 

Gribskov Kommunes dagpleje 
• Planlægning og afholdelse af multikulturelle fester 
• Ferieture 
• Julearrangement i samarbejde med Tisvildegruppen 
• Kontakt til foreninger og sportsaktiviteter 
• Diverse sociale og kulturelle herunder multikulturelle spiseaftner, 

udflugter, ungdomscafé, foredrag og kurser 
• Uddannelse af frivillige 

Antal frivillige 42
Antal brugere 150
Antal medlemmer Der er ikke medlemsskab
Foreningens egenkapital 
31.12.13

- 9.004 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til:

Etablering af kontakt ml. danskere og flygtninge
Lektiehjælp til børn og unge.
Sproghjælp til voksne
Kontakt til foreninger og fritidsaktiviteter. 
Diverse sociale og kulturelle 

Støtte fra GK 2013 Kr. 25.000
Støtte fra anden side i 2013 Det Grønne Hus 17.720
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Se ovenfor

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 32.000

Ansøgning nr. 8 /2015
Ansøgt beløb 15.000 kr.
Foreningens navn Multikulturel Ungdomscafe
CVR. nr. 30464877
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

Formålet med Multikulturel Ungdomscafé er at tilbyde et samlingssted for unge 
med anden etnisk baggrund end dansk og fordre integrationen til Danmark 
såvel som Gribskov Kommune.
Cafeen arbejder ud fra princippet om at de unge skal integreres i det lokale 



forenings- og aktivitetsliv med etnisk danske borgere.
Caféen har således været grobund for forskellige integrationsfremmende 
aktiviteter i løbet af 2014 - alle efter brugernes eget initiativ!
Eksempelvis:
- Samtaler om dansk kultur, samfund og demokrati
- Træning i det danske sprog
- Fodbold (Organisering af egen klub og sponsorering af udstyr. Herefter 
indslusning i Helsinge Fodbold
- Filmaftner med danske film
- Ridetur på islandske heste hos hesteterapeut Helena Turunen
- Vandpibe og debatarrangementer
- Skovtur til Valby hegn
- Brætspil og kort
- Samtaler omkring erhvervs- og uddannelsessystemet i Danmark, og hjælp 
med kontakt til uddannelser og jobsøgning og CV

Antal frivillige 8
Antal brugere pt. 30 unge primært fra Syrien, Afghanistan, Burma, og Libanon.

Antallet af brugere i cafeen er fordoblet over det seneste år, primært som følge 
af det stigende antal unge flygtninge i kommunen. Der er lang flere potentielle 
som caféen forventer som brugere i løbet af 2015. 

Bl.a. er der snak om en cafe for kvinderne, som oftest ikke deltager i 
arrangementerne, men i lige så stor grad har brug et rum som de unge mænd, 
men er begrænset af børn og kulturelle forskelle.

Antal medlemmer Ca. 16 medlemmer
Foreningens egenkapital 
31.12.14

6.000 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til:

Det er et ønske fra brugerne at der fokuseres på udflugter der sætter fokus på 
Danmarks kultur og historie, eksempelvis Nationalmuseet, Arbejdermuseet, 
Rundvisning på Christiansborg, Byrådsmøde på Gribskov Rådhus mv.
Aktiviteterne har alle to formål: oplyse om Danmark og dansk kultur, og 
samtidig være sociale aktiviteter der er med til at danne netværk på tværs af 
kulturel baggrund.
Herudover ønsker vi at have en  økonomisk ramme til opsøgende arbejde i 
forhold til lokale idrætsforeninger i brugernes lokalområder. 
Ex. Transportudgifter, administrationstimer til fundraising til anskaffelse af 
idrætsudstyr og kontingentbetaling mv .

Støtte fra GK 2014 Kr. 6.000
Støtte fra anden side i 2014 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Frivillige støtter de unges integration til det danske samfund og Gribskov 
Kommune

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 10.000

Ansøgning nr. 9/2015
Ansøgt beløb Kr. 92.900 (44.900 og 48.000)
Foreningens navn Kig Ind
CVR. nr. 34422222
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

Foreningens formål, er at drive et værested for mennesker med 
misbrugsproblemer, lettere sindslidende, ensomme, udsatte og mennesker med
sociale problemer.
Foreningens formål er, at værestedet må være et socialt og støttende netværk 
for disse mennesker, ligesom vi konkret støtter op omkring den enkeltes ønske 
om at komme ud af deres misbrug.
Foreningens mål er, at mennesker må blive mødt med nærvær i en ligeværdig 



relation, hvor den enkelte bliver set, hørt og mødt. Det er vigtigt at det enkelte 
menneske bliver mødt med respekt, velvilje og rummelighed. Især de, som lider
og er blevet væltet af mange nederlag,har brug for at blive rakt en hånd af 
ligeværd, respekt og velvilje for at rejse sig.

Antal frivillige Ca. 15
Antal brugere Ca. 35
Antal medlemmer Ca. 52
Foreningens egenkapital 
31.12.14

20.000 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til:

44.900 kr. til finansiering af de løbende aktiviteter jf. nedenfor samt 48.000 kr. til 
husleje.

Onsdagsaktiviteter/mad  (500 kr pr gang)   12.000 kr (der er en brugerbetaling 
på 25 kr. for at spise med)
Forplejning  mandag for brugerne (200 kr pr gang) 10,400 kr
Kontor og administration 5000 kr
Kørepenge til afhentning af brugere og til kørsel til bisidder-opgaver mm. 2500 
kr
Weekendtur med brugerne 6000 kr
Mødeudgifter og frivillig-pleje 8000 kr
Supervision og kurser til de frivillige 6000  kr.
Husleje 48.000 kr 

Støtte fra GK 2014 Kr. 25.000
Støtte fra anden side i 2014 9.473 kr fra det Grønne Hus

6.000 kr fra ”Dansk servicekonsulent ApS”
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Værestedet er åbent hver mandag kl 14 – 17, hvor der er mulighed for at 
komme og have fællesskab og drikke kaffe/te samt noget brød/kage. Der er ofte
også mulighed for at få en samtale med en af de frivillige, hvilket bliver brugt 
meget.
Derudover har vi åbent 1. og 3. onsdag i hver måned kl 17 – 21, hvor vi udover 
at have fællesskab, spiser sammen og derefter har en eller anden aktivitet eller 
et foredrag. Af aktiviteter og foredrag kan b.la nævnes musik og sang – bl.a. 
danske sange, hvor alle kan synge med. Foredrag om konflikthåndtering. 
Mennesker der fortæller, at det kan lykkes at komme ud af misbruget mm. 
Tøjbytte-aftener og spilleaftener. Banko.
Vi havde sidste år en meget vellykket mandetur til Sverige. 
Derudover tilbyder vi at være bisidder, hvis der er brug for det.
Vi har også en telefon, man kan ringe til, hvis man har brug for en samtale 
udover åbningstiden.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 30.000  

Ansøgning nr. 10 /2015
Ansøgt beløb 6.000 kr.
Foreningens navn Depressionsforeningens Lokalgruppe i Gribskov.
CVR. nr. 20934506
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

Depressions foreningen er en patientforening og formål vil fremgå af 
vedtægterne.
Lokalgruppen er en selvhjælpsgruppe,hvor vi deler erfaringer,hjælper og støtter
hinanden til at komme videre i vores liv.I svære perioder kan det være svært at 
komme til møderne,her hjælper vi hinanden med at komme frem og 
tilbage,enten ved afhentning i bil eller vi træner at bruge busser og tog.
Ligeledes tager vi på ture,til foredrag,arrangerer foredrag og så er gruppen 
netværksskabende.
Vi er indimellem i kontakt med sagsbehandlere og mentorer,som har klienter 
der har brug for at komme i vores gruppe. 

Antal frivillige 2
Antal brugere For øjeblikket er der 7 brugere,men vi tager løbende nye ind i gruppen.
Antal medlemmer På landsplan er der omkring 2000 medlemmer.
Foreningens egenkapital 6.229 kr.



31.12.14
Aktiviteter der søges støtte 
til:

Det ansøgte beløb på 6.000, kr. er til at begge frivillige kan komme på kursus i 
2015.Vi er hvert år på 2 kurser arrangeret af Depressionsforeningen,dette er 
meget vigtigt,da vi her får ny viden,vi erfaringsudveksler med andre frivillige i 
foreningen og vi lærer at tackle svære samtaler og situationer der kan opstå i 
en gruppe med depressionsramte.
Det beløb vi søger om at få overført,vil blive brugt på de forskellige aktiviteter i 
gruppen,transport,forplejning under møderne,foredrag,genoptryk af vores 
folder og lign.

Støtte fra GK 2014 Fik godkendt at overføre kr. 10.422,-af tildelt støtte fra 2013
Støtte fra anden side i 2014 Lokalgrupper i Hillerød,Hørsholm og Gribskov,fik bevilget penge til en 

forlænget weekend i Gilleleje feriecenter fra Fælleskommunal § 18 pulje.
Beløbet var på kr 10.000,-

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Det frivillige arbejde består i at få gruppen til at fungere,der vil altid være en 
frivillig til møderne som er 1 gang ugentlig af 2 timer,vi mødes også til 
aktiviteter på andre dage,når der er ønsker og behov.Vi som frivillige taler også
med mennesker der vil være med i gruppen,når de ringer.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales at måtte overføre resterende beløb fra 2014. 
Anbefales ikke yderligere støtte

Ansøgning nr. 11/2015
Ansøgt beløb 30.000 kr.
Foreningens navn 13 åbne rådgivninger
CVR. nr. 35176489
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

·Rådgivningerne og grupperne er gået sammen om at søge §18 midler, for at 
nedsætte det økonomiske behov og for at spare den administration som flere 
uafhængige ansøgninger ville betyde.

Rådgivningerne og vejledninger/grupperne foregår alle i Frivilligcenter 
Helsinge, når ikke andet er noteret eller individuelt aftalt. Fouden de 
rådgivninger som er nævnt nedfor har centret Bisidderordning og 
gældsrådgivning, disse er selvstændige projekter som kører deres egen 
økonomi.

·Rådgivningerne og grupperne er et udtryk for den nye frivillighed, hvor 
foreningsstrukturen ikke længere er i fokus, men hvor behovet i civilsamfundet 
viser sig på en mere direkte her og nu form, som frivillige med særlige 
kompetencer vælger at tage handling på.

·Formålet er at støtte og vejlede Gribskovs borgere til at blive bedre til at 
hjælpe sig selv inden for de områder som er beskrevet nedenfor.

• Rådgivning og hjælp i familiesammenføringssager
• Stressrådgivning
• Vægtstop rådgivning
• Forældre rådgivning
• Terapeutisk rådgivning
• Social - Juridisk rådgivning
• Konflikt rådgivning
• Manderådgivningen
• PC – rådgivning 
• Åben rådgivning i økonomi/budget og skat 
• Coaching
• Rådgivning for adopterede
• Bisidderkompagniet

Antal frivillige 31
Antal brugere Ialt 556 brugere
Antal medlemmer Gruppen består af 25 frivillige
Foreningens egenkapital -20.502 kr.



31.12.14 Gruppen har et underskud, merudgift er dækket af Frivilligcenter Helsinge
Aktiviteter der søges støtte 
til:

Aktiviteterne er beskrevet under formål og aktiviteter.

Støtte fra GK 2014 Kr. 18.000
Støtte fra anden side i 2014 Ingen
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Se under formål og aktiviteter.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 30.000

Ansøgning nr. 12 /2015
Ansøgt beløbKr. Kr. 5.200
Foreningens navn Astma Allergi Foreningen Fyn
CVR. nr. 17775901
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Astma-Allergi Foreningens formål er bl. a. at arrangere sociale og 
livsbekræftende aktiviteter for familier og enkeltpersoner. 
I samarbejde med Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds tilbyder vi kurser
og undervisning til enkeltpersoner, familier og grupper med astma, allergi, KOL 
m.m. 
Hver sommer afholdes der en 12 dages sommerlejr, kaldet luftballonen for børn 
og unge i alderen 9-17 år med astma- allergi eller eksem.

Antal frivillige Ca. 30
Antal brugere Ca. 900
Antal medlemmer Ca. 900
Foreningens egenkapital 
31.12.14

Ca. 50.000 kr. 

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Luftballonen er et landsdækkende tilbud under Astma Allergi Foreningen, der 
tilbyder unge mellem 9 og 17 år med astma, allergi eller eksem et 12-dages 
sommerophold i skoleferien, der fungerer som et trænings-kursus.
Formålet med projektet er at undervise deltagerne i brugen af deres medicinske
præparater på en korrekt og fornuftig måde, således at deres handicap ikke 
skaber konsekvenser for deres udfoldelse i hverdagen.

Støtte fra GK 2014 Nej
Støtte fra anden side i 2014 Fra andre kommuner, hvor der er søgt om §18-midler. 

Beløb er individuelt fra kommune til kommune.
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Foreningen afholder aktiviteter for alle børn og unge til forbedring af deres 
livskvalitet, tilbyder folke-oplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven 
samt tilbyder undervisning, studiekredse, foredrags-virksomhed, forældre/børn 
aktiviteter samt andre oplysende og sociale tiltag for alle til fremme af 
foreningens formål. 
Formålet er at undervise deltagerne i brugen af deres medicinske præparater på
en korrekt og fornuftig måde, således at deres handicap ikke skaber 
konsekvenser for deres udfoldelse i hverdagen. På lejren er der en fysioterapi- 
og astma-skole samt et kostvejledningskursus. 
Opgaverne for de frivillige er at tage vare på deltagerne, sørge for deres trivsel i
lejren, motivere børnene og de unge og deltage i aktiviteterne /undervisningen 
sammen med dem. 

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål ikke opfylder kriterierne til pulje 2.
Anbefales ikke støtte. 

Ansøgning nr. 13/2015
Ansøgt beløb 7.700 kr.
Foreningens navn Tøsegruppen
CVR. nr. 150869xxxx (Pernille Jellinggaard)
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

Tøsegruppen er organiseret ved min ledelse og koordinering af aktiviteterne. 
Der findes ingen vedtægter og er ikke en forening.. Formålet med at have en 
Tøsegruppe er at give nogle piger i teenagealderen et frirum sammen med 
andre piger i samme situation som dem selv. Pigernes problematikker er 



ensomhed, manglende sociale relationer og færdigheder, vanskeligheder med 
at passe skolen og meget få venskaber. En del af pigerne udviser destruktiv 
adfærd som fx selvmordstanker, selvskadende adfærd eller fuldkommen social 
isolation.
Efter over 4 år i drift vil det kommende år i højere grad været baseret på 
kognitivt arbejde med de unge problemer, primært bekymringer, angst, 
selvværd mm. bl.a. gennem cool kids programmet.

Antal frivillige 1
Antal brugere Ca. 4-6 ad gangen, løbende udskiftning.
Antal medlemmer Ingen medlemsskab
Foreningens egenkapital 
31.12.14

0

Aktiviteter der søges støtte 
til:

Forplejning 2.000,- kr.
Tur fx til ’til tops’ på Havreholm 3.000,- kr.
Kørsel 500 kr. 
Materiale, undervisning 1.000,- kr. 
8 x Arbejdshæfter á 150 kr., Cool Kids, 1.200,- kr. 
I alt 7.700,- kr

Støtte fra GK 2014 3.000 kr.
Støtte fra anden side i 2014 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Frivilligt ulønnet i de timer, jeg bruger. Det sociale arbejde består i at støtte og 
hjælpe pigerne, som ellers ikke har andre steder at finde og udvikle venskaber 
med ligestillede.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 3.000

Ansøgning nr. 14 /2015
Ansøgt beløb Kr. 10.000
Foreningens navn FBU Hovedstaden
CVR. nr. 31838681
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Formålet er at rådgive og støtte forældre og familier som modtager, eller har 
modtaget støtte ifølge servicelovens børneparagraffer.
At styrke forældre til anbragte børn og unge til bedre at kunne samarbejde med 
forvaltninger og anbringelsessteder.
Støtte forældrene til at danne netværk, som kan give dem personlig udvikling.
Give forældre og børn gode oplevelser sammen. Ved at deltage i udflugter, 
julefest og lignende, har familierne nogle fælles oplevelser at snakke om og se
tilbage på.

Antal frivillige 7
Antal brugere 35
Antal medlemmer 90
Foreningens egenkapital 
31.12.14

9.109 kr. (2013, 2014 regnskab ikke afsluttet)

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Arrangere ca. 6 1-dags-arrangementer i form af udflugter for både børn og 
forældre.
1-2 aften udflugt for forældre fra målgruppen.
Individuelle samtaler og bisidning ved møde med socialforvaltning. Tilbydes 
efter behov og ressourcer.

Støtte fra GK 2014 Nej
Støtte fra anden side i 2014 PUF kr. 50.000

København kr. 10.000
Gladsaxe kr. 10.000
Brøndby kr. 3.000
Frederiksberg kr. 1.000

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Mange forældre med anbragte børn har ikke overskud, økonomisk og psykisk til
at sætte aktiviteter i gang.
Familier med anbragte børn er ofte isolerede i forhold til det omgivende 
samfund,
Støtte og rådgivning skal hjælpe forældre til f. eks. Anbragte børn at komme 
videre i deres liv for derved også få et bedre samarbejde med kommune og



anbringelsessteder.
Ved at få kontakt med andre forældre i lignende situationer, oplever de at de 
ikke er alene, og at man godt kan have et godt og rigt liv, selv om børnene
ikke bor hjemme.
Ved at deltage i udflugter, julefest og lignende, har familierne nogle fælles 
oplevelser at snakke om og se tilbage på.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål ikke opfylder kriterierne til pulje 2.
Dog vurderes der at være rig mulighed for at søge midler andre steder. 
Anbefales ikke støtte. 

Ansøgning nr. 15 /2015
Ansøgt beløb Kr. 36.800
Foreningens navn Ny start Gribskov
CVR. nr. 35285571
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Foreningens formål er at engagerede familievenner støtter særligt pressede 
børnefamilier med praktisk hjælp og venskabelig støtte ca. 2 timer om ugen i et 
halvt år. Formålet med hjælpen er at familien undgår kriser og sammenbrud og 
bevarer mest mulig selvstændighed. Det er koordinatorens opgave at sikre et 
godt match mellem familieven (den frivillige) og familien.

Antal frivillige Pt. 12, målet er at der er ca. 20 frivillige pr. 30.6.2015. 
Antal brugere Pr. 11 aktive familier, der har en familieven. Herudover 2 familier, der venter på 

at få en familieven.
Antal medlemmer Ca. 20
Foreningens egenkapital 
31.12.14

Da det er første regnskabsår og regnskabet ikke udarbejdet endnu, kan 
regnskab ikke vedlægges. Foreningens egenkapital pr. 31.12.14 var kr. 
250.000. 
Dette beløb er estimeret lønudgift til koordinator frem til 1/7 2015

Aktiviteter der søges støtte 
til 

20.000,- kr. til 2 temadage og 10 fællessparringer 
16.800,- kr. til kørsel, frivillige (20 frivillige, 40 uger om året, gnst. 10 km pr. 
gang)
I alt søges 36.800,- kr.

Støtte fra GK 2014 Nej
Støtte fra anden side i 2014 Foreningen har over en to års periode modtaget 700.000 kr. til opstart af 

foreningens aktiviteter, primært lønning af en deltidskoordinator, uden hvem 
foreningens arbejde ikke kan udføres. Der er ikke støtte udover denne periode, 
som afsluttes i midt 2015. Herefter skal foreningen selv finansiere al drift ved 
hjælp fra fonde. 

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

At familievennerne hver uge besøger ’deres’ familie i 2 timer og hjælper med 
praktisk arbejde mm. De er alle afhængig af at komme ud til familierne i egen bil
og de er afhængige af at være veluddannede for at kunne hjælpe familierne 
bedst muligt, herunder at have et fagligt fællesskab. De frivillige mødes fast en 
gang om måneden til fælles sparring og desuden til supervision minimum 4 
gange om året. 

Vurdering Det vurderes, at en del af det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Der gives ikke støtte til honorarer.  
Anbefales støttet med kr.18.400

Ansøgning nr. 16/2015
Ansøgt beløb Kr. 8.000 
Foreningens navn IT-Kurser ved Frivilligcenter Græsted
CVR. nr. 25814967
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

Vi underviser borgere, som helt mangler eller kun har meget lidt kendskab til IT.
Det gør vi, fordi vi oplever at mange, især ældre, borgere bliver koblet af i 
forbindelse med digitaliseringen. 
Indsatsen modvirker således social isolation og manglende evne til at kunne 
mestre sin tilværelse.
Vi har erfaring for, at rigtig mange af de borgere, som deltager i vore kurser, 
ikke er i stand til at følge med på f.eks. oplysningsforbundenes kurser. Det går 
for hurtigt og de oplever, at hvis der er hurtigt opfattende elever på kurset, så er



det de hurtige elevers tempo, som bliver bestemmende.
På vore kurser tager vi udgangspunkt i de mest elementære funktioner, man 
skal kunne, hvis man skal kunne begå sig digitalt i dag: Digital post, NemID, 
Borger.DK, Gribskov.DK m.v., men derudover er elevernes interesser 
bestemmende for kursernes indhold.

Antal frivillige 10 undervisere, samt 1, som vedligeholder PCer og netværk.
Antal brugere Der deltager 6 - 10 elever og 1 - 4 undervisere på hvert hold.

Der er i 2015 på nuværende tidspunkt p.t. 2 begynderhold, 2 fortsætterhold, 1 
Windows 8-hold samt 1 iPad-hold pr. uge.
Derudover holder vi Åben IT-stue hver onsdag kl. 12 - 14 med deltagelse af 3 
vejledere og 10 - 15 borgere pr. gang.

Antal medlemmer Kursisterne er ikke medlemmer, men på årsbasis er der ca. 90 elever samt ca. 
400 fremmøder i den åbne IT-stue. .

Foreningens egenkapital 
31.12.12

Kr. 0

Aktiviteter der søges støtte 
til:

Vi søger støtte til kørselsudgifter til underviserne.
Udgiften var i 2014 ca. 10.900 kr.
Eleverne betaler selv 100 - 200 kr. for et forløb, som strækker sig over 8 - 16 
lektioner á 2 timer. Disse penge går til kaffe, te, kursusmateriale og print.

Støtte fra GK 8.000
Støtte fra anden side i Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

De 11 vejledere arbejder frivilligt og ulønnet.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 8.000

Ansøgning nr. 17 /2015
Ansøgt beløb Kr. 1.047
Foreningens navn Brohusklubben
CVR. nr. 11827012
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Brohusklubben er en selvejende institution og målrettet ældre døve, 
hørehæmmede og CI-tegnsprogsbrugere over 60 år bosat på Sjælland, som 
modtager førtids-, invalide-, eller folkepension.
Brohusklubbens hovedformål er at udføre plejehjemsforebyggende 
omsorgsarbejde for ældre døve, herunder at sikre medlemmerne tilgængelighed
på egne præmisser. Dette sker gennem et varieret udbud af aktiviteter med 
udgangspunkt i ældre døves sproglige og kulturelle behov. Klubbens arbejde 
sikrer endvidere en fortsat styrkelse af de allerede dannede netværk 
medlemmerne imellem, hvilket igen forebygger følelsen af isolation hos den 
enkelte. 
For ældre døve som grundet svækkelse i mobiliteten ikke er i stand til at forlade 
eget hjem, driver Døveforeningen af 1866 i samspil med Brohusklubben en 
besøgsvens tjeneste, hvor den enkelte kan få besøg af tegnsprogskyndig 
besøgsven. 
Brohusklubben har fast aktivitetsdag om torsdagen fra kl. 9.30-15.00 i ca. 42 
uger om året. I denne tidsrum har klubben eneret til husets største lokale, 
festsalen. Herudover er der fri adgang til husets værested på ugens øvrige 
dage, et tilbud der benyttes flittigt. Alle aktiviteter planlægges og udføres af 
frivillige kræfter og tager hensyn til de enkelte deltageres særlige behov. Der er 
hyppigt udflugter til eks. museer og mindst en gang månedligt har 
medlemmerne mulighed for samtale med tegnsproget ældrevejleder.

Antal frivillige Ca. 20 - 25, det varer efter aktiviteterne. 
Antal brugere 1 i Gribskov
Antal medlemmer Foreningen har pr. 31. december 2014 186 medlemmer. 
Foreningens egenkapital 
31.12.14

Pr. 30/10: 27.333,34 kr. 

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Der søges støtte ift. hvor mange medlemmer foreningen har i de pågældende 
kommuner. Pr. 2015 søges der om 1.047 kr. per medlem. 
Vi har 1 medlem, der har bopæl i Gribskov Kommune, så vi søger kr. 1.047



Der søges tilskud til løbende aktiviteter i 2015.
Støtte fra GK 2014 Nej
Støtte fra anden side i 2014 Ja, vi fik §18 og §79-tilskud fra kommunerne i Region Hovedstaden. Vi søger 

§18 og 79-puljen hos ca. 26 kommuner hvert år. Vi får varierede beløb fra 
kommunerne efter medlemstal m.m.  

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Foreningen retter ikke sig kun mod døve brugere, men også mod døve frivillige.
Hos os er det som regel de mere ressourcestærke, der hjælper dem med færre 
ressourcer. Vi oplever ofte, at de svagere brugere vokser med opgaven gennem
samarbejde med frivillige. Klubbens aktiviteter planlægges og gennemføres af 
et frivilligt aktivitetsudvalg.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål delvist opfylder kriterierne til pulje 2.
Anbefales at søge fælleskommunal §18 pulje. 
Anbefales ikke støtte. 

Ansøgning nr. 18 /2015
Ansøgt beløb Kr.  3.776
Foreningens navn Døveforeningen af 1866
CVR. nr. 11827012
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Foreningens formål er, at skabe et tilbud til døve borgere i Sjællands region som
ikke findes andre steder. Vores opgave er at sikre relevante aktiviteter der er 
særligt tilrettelagt for medlemmerne. Disse kulturelle aktiviteter må betegnes 
som essentielle for foreningens medlemmer, der ellers vil være i fare for social 
isolation og manglende generelle informationer. 
Foreningen fungerer altså som et centralt samlingspunkt og supplerer samtlige 
sjællandske kommuners indsats over for denne gruppe borgere. Foreningen 
formår, hvad langt de færreste kommuner selv kan – at skabe tilbud som virker 
forebyggende og styrkende ift. udsatte døve. Foreningen er ikke blot et 
mødested for hygge og samvær her og nu, men i ligeså høj grad et forum for 
netværksdannelse, interaktion og social trivsel. 

Antal frivillige Ca. 30 - 40, det varer efter aktiviteterne. 
Antal brugere 2 i Gribskov
Antal medlemmer Foreningen har pr. 31. december 2014 8 medlemmer. 
Foreningens egenkapital 
31.12.14

Pr. 30/10: 27.333,34 kr. 

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Der søges støtte ift. hvor mange medlemmer foreningen har i de pågældende 
kommuner. Pr. 2015 søges der om 1888 kr. per medlem. 
Vi har 2 medlemmer, der har bopæl i Gribskov Kommune, så vi søger kr. 3.776 
Der søges tilskud til løbende aktiviteter i 2015.

Støtte fra GK 2014 Nej
Støtte fra anden side i 2014 Ja, vi fik §18-tilskud fra kommunerne i Region Hovedstaden. 

Vi søger §18-puljen hos ca. 42 kommuner hvert år. Vi får varierede beløb fra 
kommunerne efter medlemstal m.m. 

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Foreningen retter ikke sig kun mod døve brugere, men også mod døve frivillige.
Hos os er det som regel de mere ressourcestærke, der hjælper dem med færre 
ressourcer. Vi oplever ofte, at de svagere brugere vokser med opgaven gennem
samarbejde med frivillige, og på den måde kan de også give noget tilbage til 
fællesskabet. Vi ved, at foreningens arbejde gør en forskel for rigtigt mange og 
virker forebyggende ift. at afhjælpe sociale problemer hos døve. Vi skaber 
ligeværd for alle. 

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål delvist opfylder kriterierne til pulje 2.
Anbefales at søge fælleskommunal §18 pulje. 
Anbefales ikke støtte. 

Ansøgning nr. 19/2015
Ansøgt beløb Kr.12.000
Foreningens navn Familieprojektet  - FC Græsted
CVR. nr. 25814967 - (FC-Græsted)
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

Familieprojektet er iværksat via ”Tilskud fra Socialministeriets pulje paragraf 
15.74.15.50”, ”Tidlig og målrettet indsats over for børn og unge med psykiske 



vanskeligheder og deres familier”
Familier – med børn og unge under 18 år med psykiske vanskeligheder og/eller
andre/større vanskeligheder end andre børn og unge – skal sikres en målrettet 
indsats.
Formålet med Familieprojektet er at yde støtte til nævnte familier og bidrage til 
at håndtere den svære situation i familien samt styrke netværket. 
Familieprojektet støtter familierne via: mulighed for deltagelse i netværks- 
grupper samt tilbud om rådgivning: individuelle samtaler, telefonisk rådgivning, 
foredrag og workshops om relevante emner.
Via Familieprojektets tilbud til forældrene om vejledning, støtte, anerkendelse 
og forståelse af deres situation, kan de på bedst mulig måde forholde sig til 
hverdagens problemstillinger, bearbejde disse og lære nye færdigheder for at 
lette hverdagen samt skabe forandringer og forbedringer i deres liv.

 Igangværende aktiviteter:
1) Netværksgrupper for forældre
2) Rådgivende samtaler for forældre, søskende, bedsteforældre.
3) Telefonrådgivning for forældre
4) Foredrag og workshops for forældre v/ interne og eksterne fagpersoner.

Antal frivillige Der er for nærværende fire netværksgrupper. Der er hele tiden et flow, hvor 
enkelte grupper nedlægges og kører videre som selvhjælpsgrupper og nye 
grupper oprettes.
Netværksgrupperne ledes af de projektansatte samt frivillige fagpersoner
Gruppe 1: ledes af 2 frivillige
Gruppe 2: ledes af 1 frivillig og 1 ansat 
Gruppe 3: ledes af 1 frivillig og 1 ansat
Gruppe 4: ledes af 1 frivillig og 1 ansat.

Antal brugere Gr 1: Unge mødre med små børn. (8 brugere)
Gr 2: Forældre m piger 12- 17 år. (7 brugere)
Gr 3: Forældre til HSP* børn. (8 brugere)
Gr 4: Forældre til ADHD/autisme børn. (7 brug.)
Gr 5: Forældre til angste børn. Ny gruppe oprettes forår 2015 (10 brugere)
Workshop: afholdes den 24, februar 2015 for forældre til angste børn (45 
brugere)
* HSP: særligt sensitive personer

Antal medlemmer Der er ikke medlemmer som sådan -  derimod brugere. 
Gruppe 1 mødes 2 timer hver uge i en periode på 8 mdr. Øvrige grupper 
mødes normalt 2 timer hver anden uge i en periode på 5 – 8 måneder.
Derudover er der et antal brugere i telefonrådgivningen, samtalerådgivning, 
uddannelsesprogram og foredrag.

Foreningens egenkapital 
31.12.14

Satspuljemidler: 
Der er ikke i Familieprojektets bevilling afsat penge til aktiviteter og udflugter til 
projektets brugere.

Aktiviteter der søges støtte 
til:

Gruppe 1: Udflugter for de unge mødre sammen med deres børn samt de to 
frivillige gruppe- ledere til Zoologisk Have / Tivoli. Entre, transport, fortæring. 
Eventuelt: baby biograf
Gruppe 3 og Gruppe 5: Udflugt til en ønsket destination eller anden relevant 
aktivitet (hvad de foretrækker) for disse forældre og deres børn.
Formålet med udflugterne m.v. er at give mødrene / forældrene og deres børn 
nogle gode oplevelser, som kan skabe glæde og inspiration og bidrage til 
trivsel og overskud i en hverdag, som ofte er præget af pres, usikkerhed og 
bekymring.
ad Gr 1 De fleste mødre er enlige. Det sociale og økonomiske råderum er ikke 
stort. Der er ofte problemer med baglandet og et lille netværk
ad Gr 3 og Gr 5: Særligt sensitive børn (HSP) og angste børn har særlige 
udfordringer. Skaber man de rigtige rammer og tryghed for disse børn, vil de 
kunne trives bedre. En udflugt eller anden aktivitet der er en passende 
udfordring for disse børn vil kunne være et relevant og stimulerende input for 
dem og forældrene. 

Støtte fra GK 2014 10.000 kr.
Den ”gamle” mødregruppe (Gr 1) var i Tivoli og i Zoologisk have i sommeren 
2014 sammen med de frivillige gruppeledere. Det var en stor succes og har 



bidraget til sammenhold i gruppen og styrkelse af netværket. Den ”gamle” 
gruppe mødes nu privat efter afslutning i Familieprojektet.
Gr 3 har været på skovtur og strandtur. Aktiviteterne har i høj grad bidraget til 
styrkelse af netværket, idet de nu holder sammen og mødes på privat initiativ 
efter afslutning i Familieprojektet.

Støtte fra anden side i 2014 Satspuljemidler som nævnt tidligere
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Gruppeledere herunder de frivillige vil sammen med forældrene planlægge og 
deltage i aktiviteterne og dele oplevelser og glæder under turen og 
efterfølgende

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 12.000

Ansøgning nr. 20/2015
Ansøgt beløb 12.500 kr.
Foreningens navn Blindeklubben i Græsted under DBS Nordsjælland: Medlemmer i Gribskov 

Kommune
CVR. nr. 30624491
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

Klubbens formål er:
At arbejde for højnelse af medlemmernes sociale kår.
At hjælpe medlemmerne til den bedst mulige udnyttelse af deres evner.
At støtte det kulturelle arbejde blandt medlemmerne.
At arbejde med og erfaringsudveksle hverdagens problemer, som 
synshandicappet medfører.
At Foredrag, underholdning, samvær.

Antal frivillige Pt. 4 + pårørende
Antal brugere 20 pr. møde
Antal medlemmer 65-70 potentielle medlemmer af Dansk Blindesamfund
Foreningens egenkapital 
31.12.12

2389,31 kr.

Aktiviteter der søges støtte til: Kørsel til 8 møder om året
Støtte fra GK Kr. 12.500
Støtte fra anden side i Dansk Blindesamfunds Nordsjællands Kreds giver klublederne et tilskud på 

500 kr. til telefonudgifter m.v. hvilket ikke har påvirket det tilskud til kørsel.
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den ansøgte
indsats

Mange blinde og svagsynede kommer sjældent ud, fordi de ikke er i stand til at 
færdes trygt på egen hånd udendørs. Klubbens aktivitet er meget vigtig for 
vore medlemmer, fordi den er med til at mindske ensomhed og isolation.
Derfor er transport blevet den største udgift for klubben.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 12.500

Ansøgning nr. 21/2015
Ansøgt beløb 3.179 kr.
Foreningens navn Det Kreative Værksted
CVR. nr. 24675023
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

Formålet med gruppen er at udvikle netværk og fællesskab for mennesker, 
som er ensomme og har dagen til deres rådighed.
Det drejer sig om førtids- og alderspensionister , personer, som er visiteret til 
fleksjob, men ikke er i arbejde, samt andre som midlertidigt eller permanent er 
udenfor arbejdsmarkedet.
Målgruppen er også borgere af anden etnisk herkomst en dansk.
Tilbuddet er for alle. De hidtidige erfaringer er, at der kommer flest kvinder til 
tilbuddet. Der deltager dog også enkelte mænd i aktiviteterne. Vi har erfaring 
for, at der er mange kvinder af anden etnisk herkomst, som lever en isoleret og
ensom tilværelse, og at de reelt kommer til at stå udenfor det danske samfund.
Vi samarbejder derfor bl.a. med Frivillignet, Integrationsgruppen i Græsted, om
at inddrage de kvinder som i forvejen kommer til sprogundervisning i huset. 
Aktiviteterne tager udgangspunkt i traditionelt håndarbejde med henblik på at 
lære af hinanden og udveksle kultur. 
Vi mødes mandage i ulige uger og har udvidet vores mødetid til kl. 9.30 - 



14.00.
Antal frivillige 4 
Antal brugere Op til 17
Antal medlemmer Vi har ikke medlemskab.
Foreningens egenkapital 
31.12.14

2.521 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til:

Der søges tilskud til materialer og aktiviteter, som er forudsætning for samvær 
for den angivne målgruppe.
Mange af deltagerne er økonomisk dårligt stillede. Det er derfor nødvendigt, at 
vi kan indkøbe materialer til fællesskabet.

Støtte fra GK 2014 5.000 kr.
Støtte fra anden side i 2014 Det Grønne Hus

I alt 8.300 kr.
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Det frivillige sociale arbejde består i kulturmøde og integration, som forebygger
ensomhed og isolation.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 3.179

Ansøgning nr. 22 /2015
Ansøgt beløb Kr. 52.900
Foreningens navn Børns Vilkår
CVR. nr. 10634792
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i 35 år har arbejdet for at 
sikre børns ret til en god barndom og et godt liv, med en særlig indsats for børn 
som har det svært. Børns Vilkårs formål er at arbejde for at styrke og forbedre 
børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark (jf. 
foreningens vedtægter stk. 2).
Børns Vilkår arbejder på to fronter:
Dels udfører Børns Vilkår frivilligt socialt arbejde med børn, via 
rådgivningstilbuddene BørneTelefonen, BørneChatten, BørneBrevkassen og 
ForældreTelefonen. Desuden afholder lønnede medarbejdere oplæg på skoler 
gennem SkoleTjenesten ligesom Børns Vilkår også tilbyder børn en bisidder i 
forbindelse med barnets møde med offentlige myndigheder etc. 
Dels arbejder Børns Vilkår for børn, hvor fokus er på de betingelser som børn i 
Danmark stilles. Arbejdet for børn foregår først og fremmest gennem det 
børnepolitiske arbejde, som organisationen udfører. 

Antal frivillige Ca. 400, heraf fire med bopæl i Gribskov Kommune
Antal brugere I 2015 forventer Børns Vilkår at foretage over 35.287 rådgivninger. Det anslås, 

at omkring 390 af disse rådgivninger vil være til børn, unge og forældre, som 
bor i Gribskov Kommune.

Antal medlemmer Ca. 10.000 på landsplan
Foreningens egenkapital 
31.12.14

Børns Vilkår havde ved regnskabsaflæggelse en revisoranbefalet egenkapital
på 18.578.397 kr. 

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Baseret på seneste årsstatistik fra , anslås 0,9 % af brugerne at have bopæl i 
Gribskov Kommune. Børns Vilkår søger på den baggrund Gribskov Kommune 
om 0,9 % af udgifterne til det frivillige sociale arbejde i 2015, i alt 52.900 kr.

Støtte fra GK 2014 Nej
Støtte fra anden side i 2014 Til at dække det samlede budget for Børns Vilkårs rådgivning i 2014 

(15.310.715 kr.) modtog Børns Vilkår i alt ca. 800.000 fra forskellige kommuners
§18-puljer som støtte til det frivillige sociale arbejde. 
Børns Vilkår modtog 13.915.750kr. fra diverse fonde og legater inkl. 
TrygFonden. 

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Børns Vilkårs rådgivning bemandes af ca. 400 frivillige, som alle har – eller er i 
gang med – en børnefaglig uddannelse. Det vil typisk være som lærer, 
pædagog, psykolog, sundhedsplejerske eller tilsvarende. Det stilles endvidere 
som krav, at de frivillige har arbejdet professionelt med børn. Før ansættelse i 
rådgivningen indhenter Børns Vilkår børneattester på alle frivillige rådgivere og 
ansatte. De frivillige rådgivere forpligter sig til at tage minimum 2-3 vagter af 4 
timers varighed pr. måned, dvs. min. 24 vagter pr. år.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2.



Dog vurderes der at være rig mulighed for at søge midler andre steder.
Anbefales at søde den fælleskommunale §18 pulje.
 Anbefales ikke støtte. 

Ansøgning nr. 23/2015
Ansøgt beløb Kr. 29.500
Foreningens navn Integrationscafeen Græsted
CVR. nr. 30482794
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

Vores overordnede mål er at bygge bro mellem forskellige kulturer, at hjælpe 
flygtningene med at få en forståelse for de danske regler, normer og kultur samt
at styrke og forbedre integrationen i Gribskov Kommune.
Vores formål er at understøtte flygtninges integrationsproces i lokalsamfundet 
ved at tilbyde flg.:

• Lektiehjælp til børn, unge og voksne
• Sprogtræning: dvs. at øve sig på at tale og forstå det danske sprog og 

kultur
• Juridisk rådgivning
• Hjælp til at læse og forstå henvendelser til og fra det offentlige
• Socialt samvær, både onsdag aften og f.eks. sommer- og julefest, 

udflugter m.m.
• Multikulturelle spiseaftener
•

Vores aktiviteter i øvrigt er flg.:
• Vores faste onsdag aften er ”åbent hus”, 1 aften om ugen, 3 timer, 40 

uger om året. 
• Kontaktpersonordning til flere flygtningefamilier
• Bisidder
• Rådgivning i forhold til budgetter og familieøkonomi
• Vejledning til job og boligansøgning, SKAT, boligstøtte, fagforening, 

studievejledning m.m.
• Hjælp til udarbejdelse af ansøgninger til offentlige instanser
• Sprogtræning (dansk) til voksne, både til nyankommne og til dem der 

har været her i en årerække 
• Hjælp til akutte problemstillinger
• Kontakt til foreninger, sportsaktiviteter, div. skoler og sundhedsvæsnet.

Antal frivillige 15
Antal brugere 109
Antal medlemmer Vi har ikke medlemskab
Foreningens egenkapital 
31.12.12

774 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til:

• Forplejning til onsdag aften, da de fleste brugere kommer direkte fra 
skole/arbejde

• 40 uger x 250 kr. = 10.000 kr.
• Kopier og undervisningsmateriale     2500 kr. 
• Sommer- julefest og multikulturel fest         = 4500 kr.
• Fællesudflugt til … 6000 kr. 
• Multikulturel fest    2500 kr.
• 4H haver                 1000 kr.
• Mdl.madklub          3000 kr.

Støtte fra GK 10.350 kr.
Støtte fra anden side i Det Grønne hus: 6120 kr.  Øremærket til ”Frilandsmuseet”

Rågeleje Loppemarked: 3000 kr.
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Integrationsgruppen i Græsted er tilknyttet:
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Integrationsgruppen består af 15 frivillige, som planlægger arbejdet i 
fællesskab. Gruppen er organiseret med en kontaktperson, som også fungerer 
som kasserer.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 



Anbefales støttet med kr. 20.000

Ansøgning nr. 24/2015
Ansøgt beløb Kr. 13.705
Foreningens navn Gribskov-Lænken
CVR. nr. 29660042
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

”Lænkens formål er at lære den enkelte at hjælpe sig selv og andre til et liv 
uden alkoholproblemer.
Gennem foreningen får man mulighed for at opbygge en ny kreds af venner og 
bekendte, som kan være sammen uden alkohol”
I Gribskov-Lænken lægger vi vægt på, at man får mulighed for at møde 
ligesindede fra sit eget nærmiljø for at opbygge en ny vennekreds til gensidig 
erfaringsudveksling og støtte.

Antal frivillige 8
Antal brugere Ca. 15 i løbet af året.
Antal medlemmer 14
Foreningens egenkapital 
31.12.14

2.245 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til:

Vores hoved-aktivitet er vores åbne tilbud: Hver mandag og torsdag hele året 
kl. 17.00 – 19.00 uanset vind, vejr. På helligdage m.v. mødes vi dog i 
tidsrummet kl. 10.00 - 12.00.
Dvs. at vi holder åbent104 gange om året!
Herudover holder vi enkeltstående arrangementer lokalt, samt deltager i 
Landsforeningens aktiviteter sammen med andre Lænkeafdelinger.

Støtte fra GK 2014 10.900 kr.
Støtte fra anden side i Ingen
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Alle i lokalforeningen arbejder frivilligt og ulønnet.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 13.705

Ansøgning nr. 25/2014
Ansøgt beløb Kr. 10.000
Foreningens navn Frivillig psykoterapeutisk rådgivning af enkeltpersoner, par og familier i krise i 

FC-Græsted.

CVR. nr. 31999197
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

Støtte og hjælp i form af samtaler med mennesker i krise, suppleret med 
gruppe- og oplysningsaktiviteter. Tilbuddet er primært tiltænkt ubemidlede.

Rådgivningen har formelt eksisteret i 6 år, men reelt i uformelt regi i ca. 13 år.

I en årrække er opgaven løst af 1 – 2 terapeuter, men i løbet af 2012 er antallet
af terapeuter udvidet fra 1 til 7, i forbindelse med at initiativtageren til ordningen
søgte afløsere til opgaven. 2012 har der ligeledes været en vis udskiftning 
blandt de nye terapeuter. Pt er vi 2 uddannede terapeuter. En annonce i 
Ugeposten gav henvendelse fra mange kvalificerede psykoterapeuter. 
Rådgivning er siden anden halvdel af 2013 blevet varetaget af 4 uddannede 
psykoterapeuter.

Der bliver informeret om tilbuddet via frivilligcentrets blad, opslag og 
pressemeddelelser til lokalaviser samt fast punkt i ugens aktiviteter i 
Ugeposten og til relevante lokale samarbejdspartnere. Aktiviteterne foregår 
med udgangspunkt i Frivilligcenter Græsted, eller i terapeuternes private 
praksis, idet det ikke altid er muligt at få plads i Frivilligcentret.

I 2013 har der været godt 46 konsultationer / 69 timer fordelt på 12 brugere af 
2 psykoterapeuter. 



Derudover har der i årets løb været 4 supervisionsmøder. Samt  et 
weekendkursus.

Supervisionen foretages af en uddannet psykolog, som stiller sig til rådighed 
uden honorar.

Antal frivillige Der er tilknyttet 2 frivillige uddannede psykoterapeuter samt en psykolog, der 
fungerer som gruppens supervisor.

Antal brugere 12

Antal medlemmer Foreningen kræver ikke medlemsskab.
Foreningens egenkapital 
31.12.14

11.441 kr

Aktiviteter der søges støtte 
til:

Der søges tilskud til kørsel fra privat til Frivillig center  i Græsted og retur i 
forbindelse med supervision og samtaler. 
Tilskud til kørsel i det omfang som psykoterapeuten har valgt at bruge deres 
egen konsultation på baggrund af mangl. lokaler i Frivillig centret.
Godtgørelse for telefonsamtaler.
Kaffe/te ved sessioner.
Forplejning ved supervision og koordinerende møder.

Støtte fra GK 2014 Kr. 10.000
Støtte fra anden side i 2014 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Det sociale arbejde – de støttende og terapeutiske samtaler praktiseres af 
professionelle psykoterapeuter, som stiller deres arbejdskraft gratis til rådighed 
i forhold til fortrinsvis ubemidlede, der har behov for samtale og støtte.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2.
Anbefales støttet med kr. 10.000

Ansøgning nr. 26/2015
Ansøgt beløb Kr. 15.000
Foreningens navn Vågetjenesten Røde Kors
CVR. nr. 30460391
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

”Ingen skal dø alene” er vores hovedoverskrift.
Vi dækker hele Gribskov Kommune og kommer på alle plejehjem samt i private
hjem.
Vi holder i hånd, aflaster familien, personalet m.v. og gør den sidste tid tryg for 
den døende. Vi har masser af positive oplevelser på alle fronter og vi føler, at vi
er med til at gøre en forskel.

Antal frivillige 26 vågere og 2 ledere
Generelt i Røde Kors, Græsted-Gilleleje er der incl. Vågere 60 frivillige

Antal brugere Samtlige plejehjem i kommunen samt nogle få private bruger Vågetjenesten. Vi
holder de andre aktiviteter i vores afdeling udenfor. Det er kun vågetjenesten 
der søger penge.

Antal medlemmer Der er ca. 100 medlemmer som betaler kontingent til Røde Kors. 
Vågetjenesten kører lidt som en underafdeling.

Foreningens egenkapital 
31.12.12

Generalforsamling afholdes i februar. Regnskab foreligger ikke før.
Vågetjenesten kører med selvstændigt regnskab. Vågetjenestens penge er 
øremærket til formålet.

Aktiviteter der søges støtte 
til:

Vores nye vågere skal på kursus i førstehjælp, så de er klædt på til at yde den 
bedste hjælp til den døende i form af samtaler og hvad man kan komme ud for 
af ”oplevelser”
Vi har et kursus der går over to dage. De øvrige vågere skal også holdes ajour,
så de kobles på dag 2.

Støtte fra GK 2014 Nej
Støtte fra anden side i 2014 Nej, men lokalafdelingen hjælper med økonomi. Hvis de øremærkede penge 

slipper op.
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Holde i hånd når den sidste tid er kommet – eller bare være til stede. Være klar
på, hvad man skal gøre. Man skal også selv være et menneske bagefter. 
Derfor kurser/uddannelse.



Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med Kr. 15.000

Ansøgning nr. 27/2015
Ansøgt beløb Kr. 6.000
Foreningens navn Byttebiksen
CVR. nr. 33610017
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

Foreningens formål er at være ramme om og organisator af en ordning for 
bytte og lån af tøj og udstyr til børn fra 0 til 6 år.
Vi modtager brugt børnetøj og udstyr, sorterer, evt. vasker, udstiller, laver 
småreparationer, og hjælper med udlevering, passer og styrer lageret og 
holder orden i udlånslokalet.

Antal frivillige Ca 10, inklusive  frivillige ”husalfer” i Frivilligcenter Helsinge
Antal brugere Ca 200 på årsbasis (vi forsøger med selvregistrering af det daglige besøgstal –

og der er givetvis gengangere i løbet af året), men der er også besøgende, 
som ikke registrerer sig).
Antal brugere har i øvrigt været støt stigende det seneste år.

Antal medlemmer Oprindelig var der officielt to, nemlig Frivilligcenter Helsinge og Red Barnets 
lokalafdeling. Derudover alle de, der yder en frivillig indsats i forbindelse med 
Byttebiksen. Pr. 1.10.2014 er Red Barnets Lokalafdeling udtrådt, da de på 
grund af manglende personressourcer ikke så sig i stand til at deltage aktivt. 
Men vi har en aftale om ad hoc samarbejde, f.eks. i forbindelse med deres 
efterårscamp, hvor vi har mulighed for at donere legetøj m.m. til deltagerne.

Foreningens egenkapital 
31.12.12

2.612,78 kr. Vi har et skævt regnskabsår fra 1.10.-30.9.

Aktiviteter der søges støtte 
til:

Generelt driftstilskud – anskaffelser til oplagring af tøj, betaling for husly og 
service, kompensation til frivillige for udgifter i forbindelse med f.eks. transport 
af ting for Byttebiksen m.m.

Støtte fra GK 2014 Nej
Støtte fra anden side i 2014 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Pasning af udlån, oprydning, sortering af indkommet tøj og ting, reparationer, 
vask, lagerstyring, vedligeholdelse af fotoarkiv over ting til udlån samt af 
register over udlån, rengøring m.m.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med Kr. 6.000

Ansøgning nr. 28 / 2015
Ansøgt beløb Kr. 10.000
Foreningens navn Bisiddernetværket, FC Græsted
CVR. nr. 30636007
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

Formålet med vort tilbud til borgerne er, 
at kvalificere dialogen mellem borgeren, 
og den myndighedsperson/læge vedkommende er til møde med – til gavn for 
begge parter.
Tilstedeværelsen af en bisidder er i alles interesse, idet borgeren efterfølgende
har én at drøfte sagen med efter mødet, idet bisidderen 
ser sagen fra en anden og mere neutral synsvinkel, end borgeren selv er i 
stand til.
Sagsbehandleren fra det offentlige, er som regel positivt indstillet overfor at der
er en bisidder tilstede, idet det er i alles interesse, at det der drøftes og aftales 
på mødet, bliver opfattet på samme måde af alle parter.

Bisidning kan dreje sig om et enkelt møde, ligesom der kan være forløb af flere
års varighed, med deltagelse i adskillige møder.

Bisidning tilbydes udelukkende borgere i Gribskov kommune, men kan foregå 
over et større geografisk område, idet borgere også kan have behov for 
bisidning i Skatteforvaltningen i Fredensborg, Statsamtet i København, 
sygehuset i Hillerød, speciallæger i regionen, retten i Helsingør mv.
Bisiddernetværket Gribskovgruppen har eksisteret i 10 år, og gruppens 



medlemmer har alle gennemgået et kursus i bisidning, herunder tavshedspligt 
mv.

Antal frivillige 13 frivillige er i øjeblikket aktive bisiddere.

Antal brugere I 2014 har vi foretaget bisidning i 37 nye sager, og 10 deltager i 
længerevarende forløb.

Antal medlemmer 13 medlemmer, som efter behov suppleres med konsulenter med specialviden.
Foreningens egenkapital 
31.12.14

19.077 kr.
Vi har oparbejdet en kassebeholdning, men vi har netop udvidet antallet af 
bisiddere, hvorfor vi ikke mener at den rækker.

Aktiviteter der søges støtte til: Kørepenge, telefon og mødeudgifter dækkes.
Støtte fra GK 2014 10.000 kr.
Støtte fra anden side i 2014 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den ansøgte
indsats

Se under formål og aktiviteter.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2.
Anbefales støttet med kr. 10.000 

Ansøgning nr. 29/2015
Ansøgt beløb Kr. 11.000.
Foreningens navn Gigtgruppen i Gribskov
CVR. nr. 30472691
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

At lave oplysende og / eller underholdende møder for at gigtramte kan bryde 
isolationen, man kan træffe ligesindede, få ny viden og udveksle erfaring.
Vi arrangerer tillige udflugter af forskellig art. Vi holder ca. 9 
møder/arrangementer om året. Møderne holdes som udgangspunkt d. 2. 
tirsdag i hver måned kl. 14 – 17 i Frivilligcenter Græsted. 
Nogle af møderne holder vi som aftenmøder, af hensyn til de gigtramte 
borgere, som er i arbejde. Mødernes indhold er - udover samvær og 
erfaringsudveksling – et foredrag eller anden information, som på en eller 
anden måde har betydning for gigtpatienter, da vi føler, at det er vigtigt, at 
brugerne får noget oplysende med hjem, som kan være dem til gavn i deres 
dagligdag og i deres sociale liv.
Ligeledes bestræber vi os på, at der skal være en årlig udflugt, som foregår 
med bus eller i private biler, for at få så mange gigtramte med som muligt.

Antal frivillige 7
Antal brugere Ca. 80
Antal medlemmer Vi er ikke medlemsbaseret.
Foreningens egenkapital 
31.12.14

Ca. 9.400 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til:

Som beskrevet ovenfor
Indtægter:
Overført fra 2014 9.400 kr.
Deltagerbetaling  16.000 kr.
I alt 25.400 kr.

Udgifter:
Foredragsholdere - udgifter  18.000 kr.
Kontorhold  3.400 kr.
Arrangementer , forplejning m.v. 9.000 kr.
Bustur 6.000 kr.
I alt 36.400 kr.

Støtte fra GK 2014 Kr. 5.000
Støtte fra anden side i 2014 Ingen
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

De 7 kontaktpersoner arbejder frivilligt og ulønnet i forhold til en stor gruppe 
udsatte borgere.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2.
Der gives ikke støtte til honorarer.  



Anbefales støttet med kr. 5.000

Ansøgning nr. 30/2015
Ansøgt beløb Kr. 6.000.
Foreningens navn Bedre Psykiatri, Hillerød, Allerød, Gribskov og Halsnæs
CVR. nr. 33451857
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

At skabe bedre vilkår for sindslidende og deres pårørende ved:
At udbrede kendskabet til de pårørendes betydning for helbredelsen.
At hjælpe, støtte, rådgive, vejlede og uddanne pårørende.
At styrke de pårørendes evner og muligheder for at støtte og yde omsorg til 
den syge for derved bedre at kunne klare de svære opgaver og situationer, der
opstår i hverdagen.
At tale de sindslidendes sag over for beslutningstagerne.
At udbrede oplysning om psykiske sygdomme.
At tydeliggøre netværkets betydning for den psykisk syge.
Vi søger i år at danne 3 samtalegrupper med gruppeleder socialrådgiver og 
terapeut MPF Jens Peder Nielsen, Udsholt og en frivillig tovholder. Vi har 
siden 2002, forår og efterår  dannet en gruppe for voksne, der har været barn 
af en psykisk syg; men lykkeligvis ser det ud som om, at disse unge får hjælp 
andre steder, så vi danner kun gruppen, hvis der melder sig 6 stk, derfor 
regner vi kun med at danne 3 grupper i år. De få der melder sig, prøver vi at 
hjælpe med at finde hjælp til dem på anden måde, da en gruppe bør have en 
vis størrelse, selv om der også skal være taletid til alle. Vi starter i januar og 
august en pårørendegruppe. De to grupper er for pårørende, som er forælder 
eller ægtefælle/kæreste. Et bestyrelsesmedlem  kører en selvhjælpsgruppe af 
pårørende,  der har været i gruppe med terapeut. En anden delvis 
selvhjælpsgruppe kører, som består af forældre til hjemmeboende børn/unge. 
Den får støtte af en terapeut når det er påkrævet. En tredje gruppe er dannet 
sidst i 2014. Vi vil gerne arrangere 1-2 foredragsaftner med vigtige oplysende 
emner. Vi har telefon rådgivning på 27513061. Vi går ud som bisiddere, sender
vort blad ud og sender oplysninger om vore aktiviteter til læreanstalter, 
psykiatriledere, kommunernes sundhedspersonale og psykiatriske afdelinger. 
Vi søger ved aktiv deltagelse i Psykiatriforeningernes Fællesråd(se 
www.psykiatriforening.dk) at afstigmatisere psykisk sygdom og at få 
indflydelse på en bedre psykiatri i diverse dialogfora og udvalg i Region 
Hovedstaden. 
Fire medlemmer af bestyrelsen deltager i grupper i Region Hovedstadens 
Dialoggrupper Dialog Lokalt med ledelsen på Hillerød, Helsingør og 
Frederikssund Psykiatri, i Dialog Psykiatri sammen med politikerne og i Dialog 
Ledelse med regionens ledelse og i gruppen En Af Os.
Undertegnede er kasserer i bestyrelsen for Psykiatriforeningernes Fællesråd.
Vi deltager når landsforeningen starter forældrenetgrupper for forældre til 
hjemmeboende børn i Nordsjælland.
Vi starter en gruppe den 5. februar i Hillerød frivilligcenter.

Antal frivillige 10 frivillige, når vi har brug for dem f.eks. ved foredragsaftner
Antal brugere Vore grupper er på 6-8 deltagere. Der kommer i gennemsnit 100 til vore 

foredrag.
Vi forlanger ikke medlemskab for at deltage i vore aktiviteter.

Antal medlemmer 343 medlemmer
Foreningens egenkapital 
31.12.14

18.715,83 kr.

Aktiviteter der søges støtte til: Del af udgifter til grupper og foredrag.
Budget for samtalegrupper for pårørende
Terapeut 16timer x kr.525,- 8.400,-
transport km a 2,10(2014) 1.080,-
annoncer 2.783,-
Hygge ca 237,-
i alt 12.500,-

Støtte fra GK 2014 Kr. 4.500
Støtte fra anden sidei 2014 Allerød 5.000,-



Hillerød 4.500,-
Fælleskommunal §18 kr. 10.000,-
Trygfonden kr. 12.387,53

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den ansøgte 
indsats

Vi danner grupper og arangerer foredragsaftner danner selvhjælpsgrupper, 
når ulykkelige pårørende gerne vil have hjælp efter at have været i gruppe 
med terapeut eller hvis der melder sig for mange til vore grupper. Vi kæmper 
psykiatripolitisk lokalt og regionalt for en bedre psykiatri.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2.
Der gives ikke støtte til honorarer.
Anbefales støttet med kr. 4.500

Ansøgning nr. 31/ 2015
Ansøgt beløb Kr. 8.000.
Foreningens navn Frivilligcenter Helsinge, Vandre holdet og Kultur/tur venner (netværksgrupper).
CVR. nr. 26602939
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Vores formål i begge grupper er primært at skabe netværk og sammenhold. At 
styrke den enkeltes føles af at høre et sted og få nogle gode oplevelser 
sammen. Netværksgruppen kultur/tur venner er en gruppe der mødes ca. hv. 5 
uge. Vi spise sammen, hvor efter vi koordinere de forskellige ønsker der er til 
aktiviteter og arrangementer såsom, museums besøg, koncerter, biograf tur osv.
Vandreholdet mødes hver tirsdag, hvor de går tur i omegnen eller tager på 
længere vandreture i andre kommuner.

Antal frivillige 3 frivillige tovholdere
Antal brugere Kultur/tur venner 15, Vandreholdet 6
Antal medlemmer 21
Foreningens egenkapital 
31.12.14

0 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Kultur/tur venner søger tilskud til entre og kørsel til koncerter, biografture, 
museums besøg, udstillinger osv. 6.000 kr.
Vandreholdet søger kørsel til forskellige destinationer, hvor de kan vandre fra. 
2.000 kr.

Støtte fra GK 2014 Kr. 3.000 
Støtte fra anden side i 2014 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Vi skaber netværk, sammenhold og livskvalitet for en gruppe brugere. Vi styrker 
den enkeltes føles af at høre til et sted og får gode oplevelser sammen med 
ligestillede.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med kr. 3.000

Ansøgning nr. 32/2015
Ansøgt beløb Kr. 15.000
Foreningens navn Dansk Irakisk Forening - DANIR
CVR. nr. 30446972
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter

Foreningens formål er at varetage irakiske borgeres interesser i Græsted-
Gilleleje ved at:

• Styrke det indbyrdes netværk.
• Formidle informationer mellem Irakiske borgere og Græsted-Gilleleje 

kommune.
• Bidrage til øget kendskab til sociale og kulturelle værdier i Danmark.

Formålet søges opnået ved at skabe rammer for samvær og fælles oplevelser.
Formålet er kulturformidling, fremme af Integration og et dansk irakisk netværk.
DANIR mødes i Pyramiden til almindelig samvær. Markerer også festlige 
begivenheder I Irak og Danmark. Særligt fremhæves jule arrangement med 
musik og gaver til børn samt de muslimske fester efter Ramadan og ofrefesten.
Der er som regel tre udflugter af kulturel og underholdningsmæssig karakter.

Antal frivillige DANIR er en forening for børnefamilier. 
Antal brugere Er besvaret i det forrige og næste spørgsmål
Antal medlemmer Har 39 medlemmer. Der er ca. 28 børn/unge
Foreningens egenkapital 
31.12.14

0 kr.



Aktiviteter der søges støtte 
til:

Møder, udflugt og festligholdelse af muslimske, kurdiske og kristne fester.

Støtte fra GK 2014 7.500 kr.
Støtte fra anden side i 2014  Kr. 4.000 fra Det grønne hus.
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Det drejer sig om herboende borgere mest af fremmed herkomst. Danir har 
siden oprettelsen skabt en ramme for nogen af dem.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne for pulje 2.
Anbefales støttet med kr. 7.500 

Ansøgning nr. 33/2015
Ansøgt beløb Ikke angivet
Foreningens navn Foreningen for Lanryngectomerede (strubeløse), Frederiksborg Lokalforening
CVR. nr. 30967003
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteteter

Vi mødes otte gangen om året i Grøndalscenteret i København. Formålet med 
foreningen er at støtte og hjælpe hinanden. Derudover afholder vi foredrag og 
oplæg fra læger, sygeplejersker mfl., samt udflugter som skovture, bankospil, 
bowling, sejlture og juleafslutning.

Antal frivillige 
Antal brugere 96, i Region Hovedstaden
Antal medlemmer 100 støttemedlemmer
Foreningens egenkapital 
31.12.14

Kr. 26.715,67

Aktiviteter der søges støtte 
til:

Se under foreningens formål og aktiviteter.

Støtte fra GK 2014 2000
Støtte fra anden side i 2014 Kr. 10.000 fra Landsforeningen

Kr. 4.500 fra Rudersdal, Ballerup og Albertslund Kommune
kr. 7.000 fra Helsingør og Brøndby Kommune
Kr. 3.500 fra Herlev og Hørsholm Kommune
Kr. 4.500 fra Nordea i Rødovre
Kr. 4.500 fra Høje Tåstrup og Hvidovre Kommune

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Tilrettelægge, arrangere, koordinere og afholde arrangementer og aktiviteter.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 3.
Anbefales støttet med kr. 2.000

Ansøgning nr. 34/2015
Ansøgt beløb Kr. 15.000
Foreningens navn Hjerteforeningen Gribskov
CVR. nr. 4850391330
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Information om:
• Nye hjælpemidler ved læring om genoplivning
• Hjertemassage
• Hjertesund mad og –motion
• Hjertestier og møder om hjertesygdomme.
•

Blodtryksmålinger i Matas, på Apoteker, ved Kulturnætter
og rundt ved diverse aktiviteter i Gribskov kommune.
Desuden demonstration af Hjertestarter.

Antal frivillige 5
Antal brugere 1065
Antal medlemme 1065
Foreningens egenkapital 
31.12.14

1.159 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

a) Livreddende førstehjælp-/Hjertestarter kurser.
b) Medlemsaftener med Hjertelæge.



c) Medlemsaftener ad hoc.
Støtte fra GK 2014 Kr. 10.000

Kurser i hjertemassage og informering om hjertestarter, diætist, hjertelæge, 
blodtryksmåling drift og annoncer.
Tilskud betyder at vi kan lave flere arrangementer og nå ud til flere. 
Blodtryksmåling ”fanger” mange, der skal hav e lægehjælp

Støtte fra anden side i 2014 Kr. 7.650 fra Hjerteforeningen, Hauser Plads 10 i
København til øvrig drift. (bl.a. annoncer og generel drift)

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Tilrettelægge, arrangere, koordinere og afholde
ovennævnte arrangementer.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 2. 
Anbefales støttet med Kr. 15.000

Pulje 3: Kr.   48.200   - i alt ansøgt kr. 30.175 

Ansøgning nr. 34/2015
Ansøgt beløb Kr. 1.500
Foreningens navn Hjerteforeningen Gribskov
CVR. nr. 4850391330
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Information om:
• Nye hjælpemidler ved læring om genoplivning
• Hjertemassage
• Hjertesund mad og –motion
• Hjertestier og møder om hjertesygdomme.
•

Blodtryksmålinger i Matas, på Apoteker, ved Kulturnætter
og rundt ved diverse aktiviteter i Gribskov kommune.
Desuden demonstration af Hjertestarter.

Antal frivillige 5
Antal brugere 1065
Antal medlemme 1065
Foreningens egenkapital 
31.12.14

1.159 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Sundhed i Sommerlandet

Støtte fra GK 2014 Kr. 10.000
Kurser i hjertemassage og informering om hjertestarter, diætist, hjertelæge, 
blodtryksmåling drift og annoncer.
Tilskud betyder at vi kan lave flere arrangementer og nå ud til flere. 
Blodtryksmåling ”fanger” mange, der skal hav e lægehjælp

Støtte fra anden side i 2014 Kr. 7.650 fra Hjerteforeningen, Hauser Plads 10 i
København til øvrig drift. (bl.a. annoncer og generel drift)

Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Tilrettelægge, arrangere, koordinere og afholde
ovennævnte arrangementer.

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 3. 
Hjerteforeningen er også medansøger under Sundhed i Sommerlandet 
(5/2015), hvor der er tildelt støtte. 
Anbefales ikke støtte

Ansøgning nr. 35 /2015
Ansøgt beløb Kr. 18.800
Foreningens navn Udviklingshæmmedes Landsforbund - ULF
CVR. nr. 17632809
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

At hjælpe andre udviklingshæmmede til at få lige muligheder og 
selvbestemmelse over egen livssituation.
Aktiviteter for udviklingshæmmede, f.eks. hvordan yder man frivilligt socialt 
arbejde.  

Antal frivillige 150



Antal brugere 4200
Antal medlemmer 4200
Foreningens egenkapital 
31.12.14

56.479 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

18.800 kr
Støtte til koordinering                                                                          6.500 kr.

Bestyrelsesarbejde og aktiviteter                                                        3.700 kr.

Materiale / Porto                                                                                  2.600 kr.

Transport                                                                                             2.200 kr.

Lokaleleje & forplejning af deltagere og undervisere                          3.800 kr.
Støtte fra GK 2014 Nej
Støtte fra anden side i 2014 Nej
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

I alle ULF´s bestående kredsbestyrelser, er udviklingshæmmede frivillige. De 
tager initiativ til, hvilke aktiviteter ULF skal lave og de planlægger, koordinerer 
og afholder aktiviteterne. Vi ønsker at styrke det lokale frivillige arbejde i jeres 
kommune. Det vil vi gøre i samarbejde med STU/ CSV. 

ULF arbejder meget med frivillighed på forskellige måder og vi har mange tiltag,
som kan bringes i spil i Gribskov Kommune. I vores aktiviteter lægger vi vægt 
på at møde udviklings-hæmmede i øjenhøjde, ved at uddanne dem til at blive 
brugervejledere og oplyse andre ligestillede om vigtige emner, der vedrører 
deres livssituation. 

Vi håber, at Gribskov Kommune vil fortsætte med at støtte projektet 
fremadrettet, så ULF kan skabe et lokalt forum, hvor ULF’ere bliver bedre til at 
mestre deres eget liv og udvikler sig til aktive medborgere, der bidrager til 
nærområdet med frivilligt socialt arbejde. 

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål opfylder kriterierne til pulje 3. Anbefales at 
tage kontakt til frivilligcentre for lån af lokaler.
Anbefales støttet med kr. 15.000

Ansøgning nr. 36 /2015
Ansøgt beløb 9.875
Foreningens navn Syg i Gribskov S.I.G.
CVR. nr. 34650543
Hvad er foreningens formål 
og aktiviteter 

Det er en social forening som samler samfundets svageste del, herunder de 
sygdomsramte borgere i Gribskov Kommune. Der kan læses meget mere om 
dette i vedtægterne som jeg har vedhæftet.

Antal frivillige ca 8-12 stykker. Det varierer meget, da vi har med syge borgere at gøre. 
Antal brugere 156 brugere via facebook
ntal medlemmer 25 betalende medlemmer pt. men tallet er støt stigende.
Foreningens egenkapital 
31.12.14

6792,30 kr.

Aktiviteter der søges støtte 
til 

Til leje af en skibscontainer 20 fod - tilbud om lejeaftale med Servialcc Helsinge 
leje pr dag 12 kr plus moms (15 kr. pr. dag)
Pr år 9875 kr. inkl. levering og afhentning. 

Støtte fra GK 2014 Nej
Støtte fra anden side i 2014 Vi modtog 5000 kr fra det Grønne Hus i Helsinge til afholdelse af en 

kommensammen med foreningens bruger/medlemmer.
Hvori består det frivillige 
sociale arbejde i den 
ansøgte indsats

Den består i vores nye initiativ som vi kalder motivations projekt 1. Det består bla
i salg og restaurering af genbrugs effekter, som skal sælges via foreningens 
hjemmeside, og(loppemarkeder rundt om i kommunen) i forsøg på, at motiver 
denne sårbar gruppe og skabe en masse sociael argement ud fra dette som 
udgangspunkt.
Det er samtidig et forsøg på, at resocialisere en betemt gruppe mennekser, som 
balancere på samfundets kant af sociale årsager, efter langvarige 
sygdomsforløb. 
Ved at realisere denne ansøgning, vil der åbnes nye inovative muligheder op for 



foreningens ildsjæle, og især den fremad rettet mulighed for at oparbejde en 
bæredygtig økonimi vil være tilstede.  

Vurdering Det vurderes, at det ansøgte formål delvist opfylder kriterierne til pulje 3. 
Dog bør der ikke gives tilskud til leje af en container der skal opstilles privat.
Et afslag kan evt tilføjes at de kan rette henvendelse til kommunen for lån af 
lokale i en af de bygninger der i forvejen står tomme (skole, jobcenter i Gilleleje 
eller andet.
Anbefales ikke støttet.


