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ANSØGER
394

Ansøgt beløb

Foredrag
3F Efterløns- og Seniorklub
Haslev om Gotland
Immigrationsmuset i Farum
Bankospil
foredrag om slægtsforskning
Besøg på
Østsjællands museum i Faxe
Heldagstur til Den fynske Landsby i Odense
og kortspil hver anden uge
Dette er første halvår i 2019. Efterårsprogrammet bliver først lagt i juni
måned.

1490 Brohusklubben

375

BESKRIVELSE AF AKTIVITETER

Dalby Rønnede
Pensionistforening

- Sociale events
- Spil aftener
- Ældrevejledning v. ældrekonsulent
- Kurser (IT, NemID, Sociale medier mv.)
- Foredrag og oplæg
- Ture ud af huset (Besøg på museer, kulturinstitutioner, i naturen m.v.)
- Fejring af højtider
- Besøgsvennetjeneste

PRIORITET

Anbefalet tilskud Bevilliget tilskud Regnskab
for 2017
i 2019
i 2018

10.000,00

P3
(minus
oplevelsesture)

5.000,00

5.000,00

2.796,00

P3

2.500,00

3.000,00

30.000,00

P3
(minus
oplevelsesture)

20.000,00

20.000,00

Ansøgning om tilskud til 10 x banko
3 x underholdning
Færge og overfart til 1 dags tur Samsø.
se bilag, fil

378

Dansk Handicap
Forbund
Stevns-Faxe afd.

Nytårskur. En bustur til Zen have, hvor man kan opleve alle havens
glæder.
Påskefrokost med foredrag om hvordan det er at rejse som
handicappet..
Sommerferie på 5 dage med hjælper så man ikke er bange for ikke at
kunne klare sig.her får vores medlemmer lige mulighed som andre til at
komme på ferie.
Julehygge så man også oplever julens hygge, da der er mange der ikke
har nogle at julehygge med her kan man opleve et godt social netværk
Pga. målgruppen samt ca. 20 medlemmer bosat i Faxe Kommune.
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Indsender
specificeret
regnskab for
modtaget §
18 midler
10.000,00

P3

9.000,00

Ikke ansøgt.
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DIS-Faxe

BESKRIVELSE AF AKTIVITETER

Ansøgt beløb

PRIORITET

Anbefalet tilskud Bevilliget tilskud Regnskab
for 2017
i 2019
i 2018

16/01 2019 19:00 Arkivaler før kirkebøgerne v/Michael Dupont 1500kr
30/01 2019 19:00 Gotisk undervisning v/Jørgen Kristensen 700kr
06/02 2019 19:00 Per Andersen, Danske Slægtsforskere, som vi før har
mødt, holder foredraget "Familiens Myter". 1280 kr
20/02 2019 19:00 Jens Thøsing foredrag."I bedstemors tid" 500 kr
20/03 2019 19:00 Foredrag v/Peter Korsgaard 1800kr
10/04 2019 19:00 Foredrag og samtale om “de gemte børn” ved
sygeplejerske Anette Drucker 500kr

12.460,00

P3

11.000,00

ikke ansøgt

25.000,00

P3

15.000,00

13.000,00

25/09 2019 19:00 Fæstebønder og godsarkiver v/Erik Kann 2500kr
16/10 2019 19:00 Per Andersen, Danske Slægtsforskere, har denne
aften foredraget med titlen "Den historiske Fortælling" 1280kr
06/11 2019 19:00 Ulrich Alster Klug: Ejendomshistorie på arkiverne og
på nettet 2400kr
271

Familie og Samfund
Karise

Januar: Foredrag i Sognegården med Niels Ole Frederiksen (født i
Horsens tugthus) Honorar.4.300,00
Februar: De Farende Svende med lystige viser og sange fra den danske
sang skat. Honorar. 6.500,00
Marts: Foredrag med Morten Hilmer om Sirius Patruljen i 2 år
Honorar.10.625,00 + transport.
April: General Forsamling.
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382

Faxe Efterløn- og
Senioriklub

BESKRIVELSE AF AKTIVITETER

Ansøgt beløb

PRIORITET

Anbefalet tilskud Bevilliget tilskud Regnskab
for 2017
i 2019
i 2018

Gevinster til 6 stk. bankospil - gevinster til 2 stk. andespil - 4 stk.
foredrag - 3 stk. kulturelt / socialpolitiske møder - 2 stk. museums besøg
med rundvisning - 2 stk. sang og musik eftermiddage.
20.100,00

P3

15.000,00

15.000,00

8.040,00

P3
(til kursus)

8.040,00

550,00

33.200,00

P1

20.000,00

18.000,00

27.465,00

P3

20.000,00

20.000,00

15.000,00

afventer

10.000,00

11.000,00

Vi har i alt 21 aktiviteter i 2019.

1168 Livsfortællingsgruppen

247

Faxe Ladeplads
Miniby og Park

Der er i alt 7 frivillige personer der står for alle vores aktiviteter.
Kursus afholdt af Ensomme Gamles Værn i Roskilde (kommune) den
29. og 30. januar 2019 samt transport fra Haslev til Roskilde og retur de
to dage.
projekt 1)
Teglproduktion af tegl og mursten til brug i byggeriet
2) Bygge nye minihuse 1:10
Herunder:
Hovedgaden 46
Hovedgaden 41-43
Boserup kornlager
Koefoeds skibshal
3) Færdiggørelse af havneprojektet
Bolværk
Stenmole
4)Reparation eksisterende bygninger i Minibyen
Nyt tegltag på Hotelbygninger
Udskiftning af tegltag på :
Hovedgaden 37
Hovedgaden 38
Hovedgaden 36
Rejseladen ved Hotellet
5)Fundament - sokkel -terræn
Støbning af sokkel til husene (støbe mix-cement-bolte- jern og
støbeform), fliser grus til jordfundament til husene, samt stenmel og
perlesten til veje og haver omkring minihusene.
6)
Reparation af forhindringer på minigolfbanerne, samt udskiftning af filt
på banerne

385

Faxe Pensionistforening Der søges tilskud til foredrag. Det i januar koster 5.700. Det andet koster
6.000 kr.
Tilskud til blad som deles ud til medlemmer - 9.265 kr.
Entre i forbindelse med bustur - 65 x 50 kr. = 3.250 kr. x 2 ture

1120 Flittige Hænder

Oplevelses tur 4000,
Vi spiser sammen hver anden måned 4500,
2 gange om året har vi frokost med musik og ældredans 3500,
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1115 Foreningen Dalgården

BESKRIVELSE AF AKTIVITETER

Anbefalet tilskud Bevilliget tilskud Regnskab
for 2017
i 2019
i 2018

Ansøgt beløb

PRIORITET

39.175,00

afventer

5.000,00

0,00

7.500,00

P3

7.000,00

nyoprettet

22.000,00

P1, P3

20.000,00

20.000,00

3.000,00

P3

3.000,00

3.000,00

20.000,00

P3

18.000,00

20.000,00

Vores ansøgning henvender sig primært til arrangementer, hvor vores
musik/højtaleranlæg skal benyttes. Anlægget blev renoveret for ca. 5 år
siden og benyttes af mange forskellige personer med mere eller mindre
forstand på elektronik. Det renoverede anlæg har på intet tidspunkt
været brugervenligt, hvilket også giver sig udslag i, at forskellige brugere
løbende har rettet henvendelse til Faxe Kommunes AV afdeling, for
servicering af anlægget.
Foreningen Dalgården ansøger om midler til opgradering af anlægget,
så det bliver mere brugervenligt for de enkelte aktivitetsgrupper.
Kommunens AV afdeling har været behjælpelig med indhentning af et
overslag for opgraderingen. Tilbuddet er samlet på 31.340 kr. excl.
moms

1321 Haslev Husmorkreds

397

Haslev Pensionist- og
Efterlønsforening

Tilbage i vores program for 2018/19 er: i januar en debateftermiddag
hvor der kommer en der fortæller om hvordan man kan holde sig frisk og
i form pris 1000 kr. februar har vi generalforsamling med efterfølgende
underholdning 1000kr, marts foredrag om Selma Lagerløf og Marie
Krøryerpris 2000 kr. april holder vi bankospil. I alt holder vi 6
arrangementer på biblioteket og 1-2 udflugter i foreningen. Kan sige at
der i 2018/19 er arrangementer for 7400. Da vi ikke har så mange penge
må vi søge de billigste, som jo ikke altid er de mest spændende. Håber
derfor at kunne komme i betragtning her
Hver tirsdag er der stolegymnastik, håndarbejde og kortspil
Hveranden fredag bankospil
En årlig heldagsudflugt

1158 HK senior Køge

356

Hygge- og
Kulturklubben
Faxe

Foredrag, underholdning og fester
Klubbens aktiviteter fastlægges halvårs vis og udmeldes i maj og
november.
Bemærkninger til aktivitetsniveau
Budget til musik og foredrag er skønnede honorarer mm.
Udflugter i april, september og december er med deltagerbetaling og
udgiften er klubbens aktivitet udgift.
Generalforsamling og udflugt juni betales af klubben
Flere foredrag, banko-aktiviteter, udflugter mv. Se vores katalog.
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BESKRIVELSE AF AKTIVITETER

Ansøgt beløb

1169 Hyggeklubben Kongsted At forholde sig til borgervendt kriminalitet (politiforedrag)
Rejsebeskrivelser
Sang og musik
Lokalhistorie
Havevandring
Film
Domkirken Roskilde Stift
Der kommer en og fortæller om Galopgasøerne, og en kommer at
1159 Hylleholt Kvindekreds
fortæller om livet som chauffør for de kongelige
På bilag
1153 LAP Køge og Omegn
1363 Mænds Mødesteder
Haslev

Etablering i samarbejde af træværksted.
Etablering i samarbejde af metalværksted.
Indvendig istandsættelse af huset.
Arbejde i Træværkstedet, anskaffelse af maskiner og faciliteter.
Arbejde i metalværkstedet, anskaffelse af maskiner og faciliteter
Hygge i " Slyngelstuen" Snak, samvær og dart.

PRIORITET

Anbefalet tilskud Bevilliget tilskud Regnskab
for 2017
i 2019
i 2018

2.000,00

P2

2.000,00

2.000,00

9.900,00

P3

5.000,00

7.000,00

19.000,00

P3

10.000,00

10.000,00

0,00

overføres til § 18

20.000,00

Andre aktiviteter : Medlemmers ønsker fx udflugter til andre værksteder,
fisketure.
350

351

413

Oasen Mødestedet

Rønnede Efterløns- og
Pensionistklub

Tilskuddet søges bl.a. til at holde de faste aktiviteter i gang.
Trykning af Folder og Aktivitetskalender, samt materialer.
Drift at Computere og printer.
Annoncering af 8 aktiviteter (beskrevet under formål)
Bankospil, vi afholder 6 spil om året, der kommer ca. 60 medlemmer pr.
gang
Aktiviteter i huset (Dalgården) 1 gang om måneden.
Udflugter om sommeren, 7 ture til virksomheder
Her er ca. 10 frivillige tilknyttet
Vi udarbejder nyt program 2 gange om året som bliver uddelt til
medlemmer m.fl.
aktiviteter om sommeren 15.000 kr.

aktiviteter om vinteren
25.000 kr
Rønnede Petanqueklub Vi spiller petanque hver onsdag formiddag hele året undtaget hvis det
regner eller sner. Vi har præmiespil hver den 1. onsdag i måneden,
holder hyggeeftermiddag efter præmiespil i juli, afholder en grill aften
først halvdel af august, jule arrangement med bankospil en dag første
halvdel i januar .
Vedligeholdelse af banerne/ brædder/ træbeskyttelse/ skruer.
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17.000,00

P2, P3

17.000,00

ikke ansøgt

25.000,00

P3

20.000,00

20.000,00

6.500,00

P1

6.500,00

ikke ansøgt
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ANSØGER
1121 Scleroseforeningens
lokalafdeling
Faxe/Stevns

BESKRIVELSE AF AKTIVITETER

Ansøgt beløb

PRIORITET

Anbefalet tilskud Bevilliget tilskud Regnskab
for 2017
i 2019
i 2018

Labyrintpark i Kalvehave. Aktivering af foreningens medlemmer både
fysisk og kognitivt. Medlemmerne udfordres med labyrinter, store spil og
hjernevridere, som udfordrer stedsansen, den logiske sans og helt
sikkert også den humoristiske sans! Hvilket også fremmer deres sociale
kompetencer.
Ridning på islandske heste. Medlemmerne ydes terapi og pædagogisk
ridning med hestene som redskab. Heste har en helt unik evne til at
spejle sig i os mennesker, og tilpasse sig vores mentale og psykiske
tilstand. Hvad enten man har en diagnose eller blot har et behov for at
grounde sig selv, kan hestene hjælpe. Hestens væsen er medvirkende
til at give indre ro og balance i hverdagen. Dette er gældende for både
kørestolsbrugere og selvhjulpne.
Cafemøder 6/år. Her mødes medlemmerne under fælles forhold, hvor
der kan deles ud af erfaringer og få en snak om alt og intet. Dette er et
forum, hvor specielt medlemmer med meget lille social berøringsflade
kan komme ud og møde ligesindede. Her kan der tales om frit om
sygdommen uden der kigges skævt til en. Her er der også mulighed for
at pårørende og børn kan mødes.

34.320,00

behandles
som § 18

0,00

0,00

4.500,00

P2

4.500,00

4.500,00

12.000,00

P2,P1

10.000,00

10.000,00

Pårørende møder. Her mødes pårørende til en snak med ligesindede
om det at være pårørende og de udfordringer det medfører. Her vil være
eksterne foredragsholdere fra andre pårørendegrupper eller foredrag af
mere socialpolitisk karakter.
Årsmøde. Her deltager lokalforeningens medlemmer for at
sammensætte lokalforeningens bestyrelse og komme med input til
foreningens arrangementer. Her vil være foredrag, der f.eks. omhandler,
nyeste forskning i Sclerose, om at rejse med et handicap, rejseberetning
om Oceans of Hope, eller oplysning ved foreningens socialrådgiver eller
psykolog.
1128 Sct. Georgsgildet i Faxe Hvordan inddrages borgerne i aktiviteten: De beboere der selv kan klare
at passe en spilleplade, får naturligvis lov til det. Dem der ikke kan klare
det, får hjælp at enten en gildebror eller en af personalet.
Hvor mange frivillige er tilknyttet aktiviteten , og hvad er opgaverne i
hovedtræk ; ca 10-12 gildebrødre deltager hver gang for at yde hjælp
hvor det er nødvendigt.
aktivtens varighed : ca 2 timer incl. fælles kaffebord på hvert plejecenter
.
416 Solhavecentrets Venner Der søges tilskud til :
arrangementer med musik og sang ( 7 x årligt)
banko (2 x årligt)
Dans enten i form af kørestoledans eller almindelig dans (2 x årligt)
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252

367

BESKRIVELSE AF AKTIVITETER

Ansøgt beløb

Vi køre modlukørsel over det meste af danmark, det indbefatter bla.
kørsel til FD, sparkassen sjælland, Plejehjem, skoler, nordisk træf i
Haslev, Prag ovs. ovs.
Vi søger en Liftkar Uni 140 - El trappesækkevogn til at transportere
moduler fra kælder til terren og tilbage igen.
Vi er en flok ælder nedslitte mænd som har svært ved at slæbe moduler
op og ned af kælderen.
Vores moduler vejer op til 40 kg pr stk.
Støtteforeningen for
Hanne Boskov – en gang:
Plejeboligerne på Tycho Hanne vil sammen med Martin Valsted underholde med sang og musik.
Brahes vej 2
Jørgen og Co – en gang:
Musik of sang af fire musikanter der synger og spiller

PRIORITET

Anbefalet tilskud Bevilliget tilskud Regnskab
for 2017
i 2019
i 2018

SOVNK - Syd- og
Vestsjællands N Klub

22.000,00

P1

18.000,00

17.000,00

21.400,00

P3

15.000,00

15.000,00

8.000,00

?

Halleje? ellers
henvises
til
udviklingspunljen

6.000,00

5.300,00

P3

4.000,00

4.000,00

Musik og sang (specialarrangement) – en gang:
Underholdning af Jens Jakob Nissen og Preben Nissen
Musik og sang - en gang:
Musik og sang af Jens Jakob Nissen og Preben Nissen
Karen Pedersen – tre gange:
Underholder med sang og harmonikaspil
Carsten Mathiasen – en gang (Cirkus Bella Donna):
Carsten optræder med bl.a. sang og fortællinger.
De syngende gymnaster – en gang:
ca. 15 personer incl. pianist underholder med sang og musik
Haslev Senior Brass – 4 gange:
Gruppe der spiller brass band musik

291

420

Terslev Gymnastik &
Idrætsforening

Nye redskaber til gymnastik, bl.a. håndvægte, bolde, elastikker.
Musik til vores dans. Penge til halleje, deltagelse i stævner for seniorer.
Deltagelse i kurser. Evt. 1 bowls spil eller andre spil.

Terslev Seniorklub

6 gange banko
5 gange fællesspisning
1 gang musikunderholdning

Side 7 af 10

15-01-2019 14:24

§ 79 puljemidlernes fordeling i 2019
Kontonr
ANSØGER
424

Turneringsklubben
Midtsjælland

BESKRIVELSE AF AKTIVITETER

Ansøgt beløb

24 spillere mødes ca 30 gange årligt og spiller hver gang 4 timer, hvor
der er indlagt en kaffe/te-pause, hvor man diskuterer spil.
Der er til hver aften tilknyttet 7 frivillige til:
Planlægning af turnering,kortlægning, opstilling af spilleborde med
meldekasser og bridgemates, opsætning af computerprogram og
bridemates, kaffe- tebrygning, oprydning og reultatformidling.

PRIORITET

Anbefalet tilskud Bevilliget tilskud Regnskab
for 2017
i 2019
i 2018

5.000,00

P2

5.000,00

5.000,00

6.000,00

P2

6.000,00

6.000,00

35.000,00

P1,P2

25.000,00

21.000,00

38.000,00

P!,P2,P3

23.000,00

23.000,00

Der søges tilskud til:
juleafslutning hvor klubben er vært ved en mindre anretning.
og til generalforsamling hvor klubben er vært ved en mindre anretning.
1172 Værløse Landsbylaug

430

Æblehavens Centerråd

1163 Ældre Sagen
Faxe / Rønnede

2 gange æblepresning om efteråret:500,00
Kulturelt arrangement i november:500,00
St.Hansarrangement:500,00
Byfest august:3000,00
Sensommertur:500,00
Loppemarked:500,00
Generalforsamling:500,00
Da vores billardbord er fra 1986, og meget slidt søges om tilskud til
dette.
Tilskud til aktivitets afslutning for alle vores hold, som holdes i april
måned. ca. 40 aktiviteter.
Vi afholder 6 søndagscafe hvor det sociale samvær er i højsædet.
Spis sammen 2 gange årligt, hvor det ikke skal være prisen der afgøre
om man har råd til at deltage.
Jule hygge for at fremme glæden til julens komme.
Nytårskur.
Annoncering af sociale arrangementer.
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1113 Ældre Sagen Haslev

BESKRIVELSE AF AKTIVITETER

Ansøgt beløb

PRIORITET

40.600,00

P1,P2,P3

Anbefalet tilskud Bevilliget tilskud Regnskab
for 2017
i 2019
i 2018

Social Samvær formål: hygge i rolige omgivelser primært sang og
kortspil. hver torsdag fra september til og med april - ca. 26 deltagere +
2 frivillige
Ansøgt kr. 200,- til spillekort.
Formålet er det sociale samvær for ældre der ellers ikke kommer til
engagementer.
Petanque formål: at tilbyde de ældre en god motion, frisk luft samt
hyggelig samvær hver tirsdag formiddag fra april til og med oktober ca, 55 deltagere + frivillige der opmærker baner.
Ansøgt kr. 2.000,- til vedligeholdelse af banerne samt afholdelse af
klubmesterskaber
Formålet med mesterskaberne er at skabe interesse hos nye
medlemmer.
Stavgang formål: at tilbyde de ældre en god motion, frisk luft samt
hyggelig samvær hver tirsdag hele året rundt - ca. 20 deltagere +
frivillige som instruktører.
Ansøgt kr. 500,- til nye sko.
Formålet er den gode motion som stavgang giver med kyndig
vejledning.

23.000,00

Julemøde for besøgsvenner, besøgsværter, ringere (tryghedsopkald) +
værter
en eftermiddag op til jul. Ca. 35 deltagere heraf 20 frivillige + 5
musikanter.
Ansøgt kr. 1.500,- til underholdning, gaver samt flextrafik.
Formålet er især at give ensomme og ikke så mobile ældre en hyggelig
eftermiddag op til jul.
Foredrag i jan 2019 v/Per Larsen tidligere chefpolitiinspektør.
Ansøgt kr. 8.400,- til dækning af honorar.
Telefontjensten Halsev

6.000,00

Telefontjenesten
Faxe/Rønnede

14.500,00

Lokaleleje
Haslev
Pensionistforening

10.000,00

Ældre Sagen i
Faxe Kommune

Afholdelse af influenzavaccination i 2019
6.000,00

Tilskud i alt

617.256,00
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BESKRIVELSE AF AKTIVITETER

Ansøgt beløb

PRIORITET

Anbefalet tilskud Bevilliget tilskud Regnskab
for 2017
i 2019
i 2018

Tildelingsgrundlag
2019

420.565,00

Restbeløb i alt

1.525,00
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