
Hvordan søger du om § 18 midler? 

Nedenstående skema udfyldes, kopieres over i en email eller vedhæftes i en email, som sendes
til besha@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, 2014

Hvilken pulje søges der tilskud fra? 

Pulje 1

Sæt kryds:

• 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 PowerKids

Foreningens CVR nr.

 

Intet endnu.

Foreningen stiftes på Generalforsamling den 
30.3. 2014 kl. 15.00 i Helsingehallen

Gribskov Seniorcenter Rundinsvej 30, 3200 Helsinge (Caroline 
Svendsen)

Frederiksborgvej 47, 3200 Helsinge (Kristina 
Hobbs)

Kontaktperson Caroline Louise Svendsen

Telefonnummer på kontaktperson 27321327

Mail-adresse på kontaktperson powerkids.dk@gmail.com

Hvordan er foreningen organiseret 

(vedlæg evt. vedtægter)

De to initiativtagere varetager den daglige 
drift mens den øverste myndighed bliver 
foreningens bestyrelse.

Der afholdes valg samt stiftende 
generalforsamling/kickoff den

30/3 2014 kl 15.00 i Helsingehallerne



Hvad er foreningens formål og aktiviteter?
Vision: At alle børn (i Gribskov Kommune) er 
velafbalancerede og mentalt rustet til de 
mange udfordringer og skift de udsættes for i 
den moderne nutid. At forme og støtte børns 
trivsel, bedre deres selvværd og give dem 
redskaber til at opfylde deres fulde potentiale 
som hele mennesker.

Mission/Formål: At støtte og udvikle 
børnenes mentale styrke og sundhed, således 
at de bliver i stand til at håndtere og tackle de
udfordringer og krav de stilles overfor i deres 
hverdag.

Metode: PowerKids udbyder kurser, forløb og 
workshops som på forskellig vis har som mål 
at arbejde med det enkelte barns sundhed, 
selvværd og trivsel. PowerKids fungerer som 
en paraply-forening der binder de forskellige 
samarbejdspartnere sammen. Der udvælges 
samarbejdspartnere som opfylder PowerKids' 
vision, formål og 10 bud indenfor deres 
respektive felt.

De 10 Bud

- Ikke konkurrencepræget

- Ikke præstationsorienteret

- Ikke kræve udstyr

- Ingen stævner

- Valgfrit forældreengagement

- Lav eller ingen deltagerbetaling

- Korte forløb

- Aktiviteter i tidsrummet 14.15 - 16.00

- Pædagogisk indsigt hos trænere/lærere

- Aktiviteten skal være sjov og give børnene 
den fornødne lyst til at deltage

Hvor mange frivilllige er tilknyttet foreningen? 2 indtil videre

Hvor mange brugere har foreningen? Første skridt i foreningen er et 
Heltetræningsforløb fra april-juni 2014.

Vi starter op med et Kick-off event søndag den
30/3 i forbindelse med generalforsamlingen og
fortsætter forløbet fra fredag den 11/4 med 
Heltetræning for børn i skolealderen.

Målet er 20 brugere på det første forløb. Efter 
sommerferien evalueres og nye hold startes 



op i September.

Målgruppen er børn på Nordstjerneskolen 
samt Helsinge Realskole

Samtidigt startes et forløb/kursus op for de 
store elever med 
eksamenstræning/præsentationsteknik inden 
Folkeskolernes Afgangseksamen og evt. 
Gymnasiet

Hvor mange medlemmer har foreningen? Det vides ikke på nuværende tidspunkt, men 
et helteforløb vil typisk have 15-20 børn på 
holdet og vi satser på min. Et forløb pr sæson 
plus de andre aktiviteter som skal udbydes på 
længere sigt.

Hvad er foreningens egenkapital pr. 31.12.13

(Foreningens seneste årsregnskab skal 
vedlægges)

Ingen

Oplysninger om den ansøgte indsats

Hvilket beløb søges der om? Der søges om 20.000 til dækning af opstart og
drift indtil medlemsbasen er stabil.

Herudover skal pengene bruges til tilskud til 
medlemmerne, således at brugerbetalingen 
kan holdes på et absolut minimum.

Kick-off event:

Heltetrænere: 2.000,00

Forplejning mm.: 1.000,00

Behov for 3.000 kr

Heltetræningsforløb:

April – juni = 12 gange.

Timeløn trænere: 2x500 kr = 1.000 kr x 1,5 
time = 1.500 kr

1.500 kr x 12 gange = 18.000 kr

Medlemskontingent foreslås til 100 kr. pr. år 
som går til drift af foreningen, mens 
brugerbetalingen på de enkelte forløb sættes 
til 500 kr (til sammenligning er normalprisen 
1.300 kr pr. person pr. sæson)

Brugerbetalingen for et Heltetræningsforløb:

Ved 15 børn på det første hold: 500 kr. x 15 =
7.500 kr

Beløb til tilskud: 18.000 kr – 7.500 kr = 
10.500 kr



Herudover skal betales medlemskab til HSI (5 
kr pr medlem pr år), telefon, webhotel, 
domæne

Eksamenstræning forhandles på plads så snart
foreningen er dannet og har midler til 
betaling.

Hvilke aktiviteter søges der tilskud til? I første omgang opstart samt 
Heltetræningsforløb samt kick-off/GF

Eksamenstræning kommer herudover.

Hvori består det frivillige sociale arbejde i den 
ansøgte indsats?

Koordinering, pressemeddelselser, 
lokaleaftaler, møder med FO, skoleledelse, 
andre fritidstilbud mv.

Aftaler med undervisere, hvervning af 
medlemmer osv.

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

Hvis ja:

 Hvorfra? 
 Hvilket beløb?

Andre relevante oplysninger Vi kan referere til Jan Dissing og Brian 
Vindahl Hansen fra
Helsingehallerne, Michael Flarup, leder af 
mellemtrinnet

på Nordstjerneskolen samt fritidskonsulent 
Flemming Larsen, Gribskov Kommune.


