
1

Ansøger/forening Hjemsted 

for forening

Målgruppe Ansøges om tilskud til Beløb 

ansøgt til 

2019 i kr.

Bevilget 

2019

Beløb 

ansøgt til 

2020 i kr.

 Vurdering Indstilling
Beviliget 

af SSU 

Foreningens CVR 

nr.

2

Seniorkredsen 

Mergeltoften

Nivå Mergeltoftens 

brugere og 

pensionister i 

nærområdet

Der søges tilskud til et månedligt 

underholdningsprogram for pensionister 

herunder honorarer til oplægsholdere, 

arrangementer med musik, visesang og  

foredrag, samt administration i form af 

annoncering. Arrangementerne er gratis, dog 

betaler deltagerne selv et beløb til forplejning. 

Foreningen har 7 frivillige, og der deltager 40-70 

personer pr. arrangement.

50.000

35000 +

15.000

(restudd.)

55.000

Ansøgningen falder 

inden for 

kriterierne

40.000 34103216

3

Pleje- og 

aktivitetscenter 

Mergeltoften

Nivå Mergeltoftens 

beboere og 

brugere

Der søges tilskud til en hjælpemotor til en side-

by-side cykel, samt midler til vedligehold og nye 

dæk af taxacykel, ladcykel og side-by-side 

cykler.

Frivillige cykelpiloter cykler hver dag med 

beboerne. De frivillige er selv ældre mennesker, 

og det er derfor nødvendigt med en hjælpemotor 

for at undgå, at aktiviteten bliver for hård for 

dem.

Der er pt. 12 frivillige cykelpiloter tilknyttet 

centret.

0 0 40.000

Ansøgningen falder 

inden for 

kriterierne

30.000
Mergeltoftens

CVR

4

Humlebæk 

Pensionistforening

Humlebæk Ældre og 

pensionister

Humlebæk Pensionistforening tilbyder i 

vintersæsonen ugentlige møder med foredrag og 

underholdning for kommunens pensionister, 

ligesom der arrangeres dagudflugter og jævnlige 

fester, hvor de ældre kan få udviddet deres 

netværk og få oplevelser, der øger deres 

livskvalitet. Penionistforeningen har et nært 

samarbejde med Humlebæk Ældreklub for at 

sikre varierede tilbud i de to foreninger.

Der deltager 50-60 folkepensionister og 

førtidspensionister pr. møde.

Foreningen har 8-10 frivillige, og der er 100 

medlemmer. Flere kommer til gennem aktuel 

hvervekampagne.

110.000 100.000 110.000

Ansøgningen falder 

inden for 

kriterierne

85.000 34161801

5

Ældresagen i 

Fredensborg 

Kommune

Fredensborg Ældre og 

pensionister

Der søges om et generelt tilskud til foreningens 

social-humanitære aktiviteter. Aflastning af 

pårørende til demente, besøgsvenner med hund, 

bisiddere, cykelpiloter, følgesvende, den 

hjælpende hånd, hjælp til høreapparater, 

kørestolsskubbere, stolegymnastik, søndagscafé, 

telefonkæder, vågetjeneste, indkøbsture med 

bus, varmtvandsgymnastik, herreværelset, 

dameværelset, pårørendecafé. 

Foreningen har ca. 7400 medlemmer og 398 

frivillige i Fredensborg Kommune.

108.400

74.000 +

35.000

(ekstra) +

50.000

(restudd.)

110.000

Ansøgningen falder 

inden for 

kriterierne

75.000 10625408



6

Cykelpiloterne, 

Egelunden

Kokkedal Beboere på 

plejecenter 

Egelunden og 

demens-

daghjemmet 

Birkeholm

Cykelpiloterne har siden 2010 kørt cykelture på 

side-by-side cykler med ældre fra Egelunden og 

Birkeholm. Der køres 25 ture ugentligt fordelt 

over fire dage. De nuværende cykler er nedslidte 

og derfor ofte ude af drift. Der søges tilskud til to 

nye cykler, så cykelpiloterne kan opretholde 

deres tilbud til de 25-40 ældre, der nyder godt af 

cykelture i det fri.

Der er 6 frivillige cykelpiloter.

0 0 90.000

Ansøgningen falder 

inden for 

kriterierne

50.000 Egelundens CVR

7

Humlebæk 

Ældreklub

Humlebæk Ældre og 

pensionister

Tilskud til afholdelse af ugentlig klubdag og  årlig 

sommerudflugt. Der søges tilskud til foredrag, 

musikalsk underholdning, kulturelle udflugter, 

socialt samvær samt administration og transport 

af medlemmer. Tæt samarbejde med Humlebæk 

Pensionistforening. Ældreklubben har 104 

medlemmer og 8 frivillige.

110.000 97.000 115.000
Ansøgningen falder 

indenfor kriterierne
85.000 34123225

8

Senior IT Humlebæk 

Bibliotek

Ældre og 

pensionister

Foreningen varetager undervisning af seniorer på 

PC og tablet på Humlebæk Dagcenter, Humlebæk 

Bibliotek og i private hjem. Der søges tilskud til 

uddannelse af supportere, indkøb ad udstyr, 

erhvervsforsikring, faglitteratur, webadresse, 

administration. Der er 16 frivillige i foreningen. 

Foreningen opkræver ikke kontingent og 

registrerer ikke medlemmer. 

28.037 20.000 21.000
Ansøgningen falder 

indenfor kriterierne
12.000 35176403

9

Støtteforening til 

Humlebæk 

Dagcenter

Humlebæk Dagcentrets 

brugere

Foreningens formål er at yde tilskud til 

dagcentrets tilbud af social, kulturel, kreativ og 

sundhedsmæssig karakter, hvor man mødes 

omkring fælles interesser og aktiviteter til 

styrkelse af et aktivt ældreliv. Der søges tilskud 

til en heldagsudflugt med bus med kulturelt 

islæt. Tilskuddet skal medvirke til at sænke 

brugerbetalingen. Der søges desuden tilskud til 

udvikling af nye aktiviteter, som bidrager til 

mænds livskvalitet. Det ønskes at skabe et 

"manderum", der giver mulighed for socialt 

samvær, netværk og venskab blands 

eksisterende og nye mandlige brugere af 

dagcenteret.

Foreningen har 80 medlemmer og 5 frivillige.

25.000 18.000 40.000

Ansøgningen falder 

indefor kriterierne. 

Det anbefales at 

støtte det nye 

tiltag med 

etablering af 

aktiviteter for 

mænd.

22.000 39111977

10

Fredensborg 

Vinterstue

Fredensborg Invalidepensio

nister, 

pensionister 

og 

efterlønnere

Foreningens formål er at fremme socialt samvær 

mellem ældre ved ugentlige møder med 

foredrag, sang, musik osv. Der søges tilskud til 

husleje, bustransport af medlemmer, tilskud til 

kunstnerhonorarer. Der er 114 medlemmer i 

klubben og 42 på venteliste. Der er 9 frivillige 

tilknyttet. Arrangementerne besøges af ca. 100 

personer hver uge.

119.900 105.000 122.900

Ansøgningen falder 

inden for 

kriterierne

95.000 34119066



11

OK-Asminderød 67 Fredensborg Ældre og 

pensionister

1 klubdag om ugen hvor der er socialt samvær, 

fx kortspil, strikning, hækling, samtaler, 

underholdning på flygel. Tilskud søges til kørsel 

af medlemmer til og fra klublokale samt 1 årlig 

skovtur. Der er 6 frivillige og 26 medlemmer 

hvoraf 2 medlemmer under 65. 33.000 31.000 25.000
Ansøgningen falder 

indenfor kriterierne
18.000 34109931

12

Foreningen 

Øresundshjemmets 

venner

Humlebæk Hjemmets 

beboere og 

øvrige 

medlemmer af 

støtte-

foreningen

Støtteforeningens formål er at fremme et aktivt 

og levende miljø på Øresundshjemmet til gavn 

for beboere, øvrige brugere, pårørende og 

personale. Der afholdes sociale arrangementer fx 

banko, musikalsk underholdning, fællesspisning 

m.m. 

Foreningen har 170 medlemmer og 19 frivillige.

55.000 45.000 55.000
Ansøgningen falder 

indenfor kriterierne
40.000 34371555

13

Ansøgninger på 

ældreområdet i alt: 783.900 552.000

14

Bydelsmødre,

Kokkedal på vej

Kokkedal Kvinder med 

dansk og 

anden etnisk 

baggrund fra 

Kokkedal

Tilskud til uddannelse af nye Bydelsmødre, der er 

frivillige kvinder, der hjælper andre kvinder i 

lokalområdet med forskellige udfordringer. 

Bydelsmødrene driver desuden familieklubber i 

samarbejde med Røde Kors og Red Barnet, en 

frivillig besøgstjeneste på plejecenter Egelunden 

og en kvindecafé for isolerede kvinder. 

Bydelsmødrene ønsker at starte en international 

madklub for ensomme borgere. 

10 kvinder venter på at blive uddannet til 

Bydelsmødre. Uddannelsen indeholder 

0 0 23.250
Ansøgningen falder 

indenfor kriterierne
15.000 5790000435784

15

Beboerforeningen 

for Borgerbo afd. 1-

3

Humlebæk Alle beboere i 

foreningen

Beboerforeningen afholder sociale arrangementer 

til glæde for ældre, enlige og øvrige beboere i 

foreningen. Der arrangeres fællesarrangementer 

med spisning, udflugter, fællesang, foredrag, 

musik m.m. Der er 105 medlemmer i foreningen 

og 10 frivillige. Deltagerantallet i 

arrangementerne ligger på ca. 50 pr. gang.

50.000 20.000 50.000
Ansøgningen falder 

indenfor kriterierne
20.000 39217236



16

Plastikposefrit Nivå 

v. Nivå Nu, Nivå 

Bibliotek og 

Mandagsklubben 

(kreativ tyrkisk 

kvindegruppe)

Nivå Borgere i Nivå Partnerskabet ønsker at opstarte et kreativt 

samarbejde omkring produktionen af muleposer 

fremstillet af genbrugstekstiler. 

På sigt skal disse poser erstatte de plastikposer 

folk bruger til indkøb, bøger m.m. Projektet er 

åbent overfor alle interesserede enkeltpersoner 

og foreninger. 

Der udarbejdes en ny fælles identitet for 

projektet. Nivå Nu lægger lokaler til og varetager 

det økonomiske ansvar. Der afholdes 

opstartsworkshop for alle interesserede frivillige i 

vinteren 2019/2020. 

I første omgang deles muleposerne gratis ud til 

borgerne. Skulle der med tiden tages betaling for 

dem, ville indtægten gå til driftstøtte af projektet 

(vedligehold af maskiner, forplejning m.m.) I 

tilfælde af at projektet lukker vil evt. overskud 

samt andre aktiver overgå til andre sociale 

formål i området.

Der søges tilskud til opstart af det sociale 

syprojekt herunder symaskiner, oplægsholder til 

undervisning i design/tryk, forplejning og 

stempelmaskine.

Der vil være en frivillig tovholder i caféen og 

mellem 6-20 frivillige der syr. Medarbejdere fra 

Nivå Nu og Biblioteket vil bidrage til 

opstartsmøde og løbende drift.

0 0 25.500

Ansøgningen falder 

inden for 

kriterierne og er 

nyskabende.

25.000 36511710



17

Ungebestyrelsen 

hos Kokkedal På Vej

Kokkedal 20 unge fra 

Kokkedal i 

alderen 12-17 

år

Der søges tilskud til aflønning af en 

musikproducer, der skal varetage et 

undervisningsforløb af unge i Kokkedal. 

Undervisningsforløbet har et præventivt sigte.

For at bidrage til en nedadgående 

kriminalitetskurve i udsatte boligområder og for 

at skabe nye rollemodeller for de unge i disse 

områder, nu hvor bandemedlemmer ikke 

længere er synlige i gadebilledet, ønsker 

ungebestyrelsen i Kokkedal i samarbejde med 

Kokkedal På Vej at etablere et musikproducer 

forløb for lokale unge fra Kokkedal. 

De har indgået samarbejde med den 

prisbelønnede producer Kewan Padre, der skal 

forestå ugentlig musikundervisning for 20 lokale 

unge mellem 12-17 år i 1. halvår 2020. 

Den sekundære målgruppe i projektet er 200 

unge i samme aldersgruppe, der vil møde Kewan 

og de unge musikproducere til Kokkedal byfest 

2020, hvor de introduceres til musik som en 

sund og sjov fritidsinteresse og forsøges 

rekrutteret til et af kommunens mange 

fritidstilbud. Spil Dansk ugen 2019 bød på 

foredrag med Kewan Padre i Egedal - Byens hus, 

og her var der meget stor interesse for at lytte til 

rollemodellen, ligesom flere unge gik på scenen 

med egne tekster.

Projektet løber i første omgang i et halvt år og 

følges tæt af Kokkedal På vej, der undervejs 

undersøger muligheden for forankring.

Der er 10 frivillige tilknyttet projektet, der har 

søgt medfinansiering hos Tuborgfondet.

0 0 100.000

Ansøgningen falder 

delvist inden for 

kriterierne, da der 

er tale om en social 

aktivitet. Der er 

dog ikke tale om 

frivillig arbejdskraft 

som det bærende 

element, da der 

søges tilskud til 

honorar til 

professionel 

underviser. 

Projektet involverer 

dog frivillig 

arbejdskraft og 

lever op til langt de 

fleste af 

kriterierne, ligesom 

det må siges at 

være nyskabende i 

forhold til 

målgruppe og 

aktivitet. Det 

anbefales at støtte 

projektet som 

pilotprojekt med 

henblik på, at det 

senere går i drift 

med midler fra 

fonde m.m.

85.000 31394414

18

Klimaforkæmperne Nivå Klimainteress

erede borgere 

i Fredensborg 

Kommune

Der søges om tilskud til opstart af forening med 

fokus på klimaforbedrende tiltag. Den kommende 

forenings fokus er på at levere lokale resultater 

og videndeling gennem medlems og webportal. 

Herudover opstartes klimaværksted i 

Frivilligcenteret, ligesom der etableres en 

demonstrationshave, hvor naboer i 

Teglgårdsparken og bogere i Humlebæk inviteres 

til at arbejde med. 

Der søges tilskud til afholdelse af temamøder, 

herunder forplejning og honorar til 

oplægsholdere, etablering af webportal for 

medlemmer og borgere, klimavenlig 

demonstrationshave, klimaværksted, foldere og 

plakater.

Der er pt. 4 frivillige, der står for opstart og 

rekruttering til foreningen. 

0 0 50.000

Ansøgningen falder 

uden for 

kriterierne, da der 

ikke er et primært 

socialt sigte.

0 Forventes i 2020



19

Bedre Psykiatri 

Hørsholm/Fredensb

org

Kokkedal pårørende til 

sindslidende, 

sindslidende 

og 

professionelle 

indenfor det 

psykiatriske 

område

Der søges tilskud til at gennemføre undersøgelse 

blands medlemmerne, 4 informations- og 

oplysningsaftener om psykisk sygdom, 

behandling m.m., 4 pårørendecaféer med oplæg 

og debat og afvikling af 10 samtalegruppemøder 

for pårørende med fokus på egne 

problemstillinger ift. psykisk sygdom i familien. 

Desuden søges der tilskud til at kunne give 

pårørende støtte i form af bisidder, rådgivning og 

samtaler, distribution af pårørendepakker og 

oplysning til pårørendegrupper, der ikke typisk 

søger kontakt til foreningen.

lokalafdelingen har 3-5 aktitivetsfrivillige og 3 

bestyrelsesmedlemmer. Foreningen  har ca. 100 

medlemmer.

0 0 50.000

Ansøgningen falder 

inden for 

kriterierne

obs. foreningen har 

i de forudgående år 

modtaget § 18 

støtte fra den 

fælleskommunale 

pulje til 

tværkommunale 

aktiviteter 

25.000 33307829

20

Agenda 21 

foreningen, 

Fredensborg

Fredensborg lærere, 

forældre og 

elever på 9.-

10. klassetrin 

på 

kommunens 

skoler samt 

øvrige 

interesserede 

borgere

Foreningen vil afholde et offentligt møde om 

klima og FN´s 17 verdensmål. Mødet afholdes i 

Fredensborg Gl. Bio og vil dels indholde oplæg 

fra en af skolernes miljøråd, dels oplæg v. 

influenterne Lise og Michael - kendt fra DR´s 

"Nybyggerne", der har været på turné gennem 

Danmark med oplæg om Verdensmålene, og 

hvordan man kan bidrage til  dem i dagligdagen. 

Der søges om tilskud til honorar til 

oplægsholderne.

Foreningen har 10 frivillige og 56 medlemmer 

tilknyttet. 

0 0 10.000

Ansøgningen falder 

udenfor kriterierne, 

da foreningen og 

arrangementet ikke 

har et 

socialhumanitært 

sigte.

0 32480748

21

Dansk Arabisk 

Kvindeforening

Nivå Kvinder fra 

Nivå

Foreningen arrangerer aktiviteter for kvinder 

med udfordringer af mental eller fysisk karakter. 

Aktiviteterne bidrager til øget trivsel og 

fællesskab blandt kvinderne. Der søges om 

tilskud til to aktiviteter for en gruppe af Nivås 

kvinder: udflugt til bowlingcenter i DGI-byen 

samt udflugt til VestBad i Brøndby. Herunder 

tilskud til transport og forplejning.

Foreningen har 2 frivillige og 25 medlemmer.

0 0 8.600

Ansøgningen falder 

indenfor 

kriterierne.

Aktiviteten er ny. 

8.000 37887730



22

Gratis Rådgivning 

På Tværs

Humlebæk Borgere med 

behov for 

rådgivning. 

Foreningens primære formål er at yde anonym 

gratis rådgivning til borgere med behov indenfor 

jura, økonomi, det sociale område samt 

psykologi til støtte for den enkelte borger.                                               

Foreningens arbejde skal ses som hjælp til 

selvhjælp med det formål at give borgere med 

særlige behov øget livskvalitet.        Der søges 

til:

1. Kompetenceudvikling og erfaringsudveksling 

blandt frivillige rådgivere

2. Foredrag, temadage samt kurser til rådgivere 

og borgere

3. Transport 

4. Administrationsudgifter

5. Fortæring og repræsentation                                          

Foreningen har 9 aktive frivillige, og 2 der holder 

pause. 50-75 borgere får hvert år gratis 

rådgivning - antallet af samtaler varieres efter 

sagens kompleksitet.

60.000 45.000 50.000
Ansøgningen falder 

indenfor kriterierne
35.000 35772200

23

Kræftens 

Bekæmpelse 

Fredensborg

Kokkedal Kræftpatiente

r, deres 

pårørende og 

efterladte

Tilskud til afholdelse af samtalecafé for 

kræftpatienter og pårørende hver 14. dag. 

Tilskuddet anvendes til forplejning, annoncering 

og udgifter til oplægsholdere.

Samtalecaféen styrker netværket mellem 

brugerne og bidrager til oplysning af patienter og 

pårørende med kræftrelaterede oplæg v. 

sundhedspersonale og rådgivere fra Kræftens 

Bekæmpelse. 

Tilbuddet bruges af ca. 10 deltagere pr. gang. 

Der er 4 frivillige i foreningen og 3209 

medlemmer.

18.800 15.000 9.700
Ansøgningen falder 

indenfor kriterierne
6.000 39558440

24

Foreningen Den 

Boligsociale Fond

Nakskov Unge i hele 

Danmark

Der søges tilskud til markedsføring på sociale 

medier af den digitale trivselsplatform 

UngTilUng.com, hvor unge i hele landet kan søge 

råd og støtte hos andre unge og frivillige 

mentorer. Platformen har 30.000 brugere årligt, 

heraf 61 unge fra Fredensborg Kommune 

gennem det sidste år. Der søges ligeledes tilskud 

til pleje, vejledning og uddannelse af frivillige. 

Platformen har 76 frivillige tilknyttet, heraf 2 fra 

Fredensborg Kommune. 

0 0 15.000

Ansøgningen falder 

udenfor kriterierne, 

da der er tale om 

en landsdækkende 

frivillig forening, 

som ikke har en 

lokal afdeling. 

Foreningen har i 

2019 modtaget 

216.000 kr. i 

tilskud fra 

Socialstyrelsens 

udlodningsmidler 

til landsdækkende 

frivillige foreninger.

0



25

Dansk præmatur 

forening

Hjels Børn, lærere 

og pædagoger 

på 

kommunens 6 

folkeskoler.

Der søges tilskud til en oplysningskampagne om 

for tidligt fødte børn og deres udfordringer i 

skoletiden. Kampagnen skal udbrede viden hos 

fagpersonalet og sikre bedre trivsel for de 

påvirkede børn.

Foreningen har 7 frivillige og 12 medlemsfamilier 

i kommunen.

0 0 1.250

Ansøgningen falder 

udenfor kriterierne, 

da der er tale om 

en landsdækkende 

organisation, som 

ikke har en lokal 

afdeling.

0 27199488

26

Tandemklubben 

Nordsjælland

Hillerød Blinde og 

svagtseende 

personer.

Foreningen har til formål at give blinde og 

svagtseende borgere mulighed for at få motion, 

frisk luft, naturoplevelser og samvær med 

ligestillede. Der køres ugentlige ture på 

tandemcykel med seende piloter. Der søges 

tilskud til transport af de blinde/svagtseende 

medlemmer til samlingsstedet i Fredensborg.Der 

er 20 potentielle deltagere fra Fredensborg. 

Pt. er der 23 medlemmer i foreningen og 5 

frivillige.

9.000 7.000 9.000
Ansøgningen falder 

indenfor kriterierne     
6.000 33656440

27

Høreforeningen 

Fredensborg 

Lokalafdeling

Kokkedal Hørehandicap

pede
Socialt samvær mellem hørehæmmede. 

Museumsbesøg med guide og tolk. Bustur og 

supervisor, opkvalificering af frivillige, 

information og hjælp til hørehandicappede om 

mulig forbering af deres situation, 

vedligeholdelse af teleslyngeanlæg. Der deltager 

normalt 25-30 personer i hver aktivitet.

Foreningen har 79 medlemmer og 5 frivillige.

40.000 30.000 40.000
Ansøgningen falder 

indenfor kriterierne   
25.000 32862446

28

Børns Vilkår København Børn der har 

problemer i 

deres 

hverdag. Børn 

fra hele DK og 

i alle aldre 

kan tage 

kontakt til 

BørneTelefone

n og få 

rådgivning

Der søges om støtte til Børns Vilkårs frivillige 

sociale arbejde i Fredensborg Kommune, som 

består af rådgivning af socialt udsatte børn i 

kommunen på BørneTelefonen.                                         

Det er gratis og anonymt at ringe til 

BørneTelefonen og opkald kan ikke spores, idet 

Børns Vilkår har fået tildelt det europæiske 

"helpline" nummer 116111. BørneTelefonen er 

således den officielt anerkendte rådgivningslinie 

for børn i Danmark, der søger rådgivning 

omkring noget svært i deres liv, lige fra mobning 

og forelskelse til vold og seksuelt misbrug.                                      

Ca 3 % af henvendelserne kommer fra børn i 

Fredensborg Kommune, det svarer til 1680 

rådgivninger af børn og unge i Fredensborg 

Kommune. Det estimeres at antallet af lokale 

børn, der modtager hjælp fra NørneTelefonen vil 

stige til 2100 i 2020.  Foreningen har  ca. 278 

medlemmer i Fredensborg. 

20.000 0 25.000

Ansøgningen falder 

udenfor kriterierne, 

da der er tale om 

en landsdækkende 

organisation og 

aktivitet. Ansøger 

henvises til den 

fælleskommunale § 

18 pulje.

0 10634792
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Ny Humlebæk 

Lektiecafé

Humlebæk Børn, unge og 

voksne under 

uddannelse 

Indkøb af brugt computer til brug i lektiecafeen 

for de elever, der ikke selv har en computer, 

samt ældre flygtninge uden en computer. 

Desuden søges støtte til forplejning, kontorhold 

og en årlig skovtur for lektiehjælpere og de 

voksne elever. 

Formålet med lektiecaféen er et give børn, unge 

og voksne to-sprogede hjælp til til at få et bedre 

udbytte af undervisning i skole og på 

uddannelse. Der undervises elever fra 1.-9. 

klasse, gymnasium, HTX og handelsskole, Sosu, 

Sopu og pæd. fagskoler. Lektiecafeen har 5 

frivillige, der tilbyder hjælp til pt. 19 elever.

6.500 5.000 6.000
Ansøgningen falder 

indenfor kriterierne
4.000 35570888

30

Red Barnet, 

Fredensborg 

Lokalafdeling

Fredensborg Socialt 

/økonomisk 

udsatte 

familier med 

børn i alderen 

5 –  12 år og 

deres 

søskende. 

Der søges tilskud til drift af 

familieoplevelsesklubberne Krudtuglerne i Nivå 

og Krateventyrerne i Kokkedal, et frivilligt, 

socialt tilbud til udsatte børn mellem 5-12 år og 

deres familier om deltagelse i et positivt, 

netværksskabende fællesskab, hvor familier og 

frivillige mødes ca.  en gang om  måneden og 

tager på udflugter, ture, aktiviteter mm. 

sammen. Klubberne har fokus på klima, natur, 

miljø og kultur.

Klubben i Nivå har ca. 70 medlemmer (20 

familier), mens klubben i Kokkedal har ca. 60 

medlemmer (17 familier)

Foreningen har 7 frivillige i Nivå og 7 frivillige i 

Kokkedal samt en bestyrelse på 6 frivillige.                                           

62.595

55.000 +

4.257

(restudd.)

64.000
Ansøgningen falder 

indenfor kriterierne 
50.000 63407216
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Foreningen 

Madkassen 

Humlebæk Udsatte og 

økonomisk 

trængte 

borgere. 

Bidrager til at 

alle borgere i 

FK har 

mulighed for 

at få mad 

hver dag. 

Madkassen har været i gang i 4 år og har 

afdelinger i Nivå og Humlebæk. Der uddeles ca. 

100 poser med mad om ugen svarende til ca. 

800 måltider.  Der søges om tilskud til indkøb af 

poser, handsker, rengøringsartikler, transport af 

varer, adm.- og driftudgifter, annoncering i 

lokalavis, studietur, repræsentationsmateriale 

samt madspildsarrangement for kommunens 

borgere.

Ekstraordinært søges om lønmidler til ansættelse 

af en projektkoordinator på fuldtid. Madkassen 

udvikler sig hurtigt og har opbygget 

samarbejdsflade med det private erhvervsliv og 

Jobvejen. Desuden underviser foreningen 

skoleklasser i madspild og deltager ved relevante 

arrangementer i kommunen. Der forventes 

opstart af samarbejde med Skolen i 

Virkeligheden i 2020, ligesom foreningen 

samarbejder med andre madspildsforeninger på 

tværs af kommuner. Der er således mange 

opgaver og et stort udviklingspotentiale i 

foreningens aktiviteter og samarbejde med 

kommunen. Foreningen har 30 frivillige, der 

varetager kerneopgaven med afhentning og 

uddeling af mad, men har behov for at ansætte 

en projektkoordinator, der kan sikre foreningens 

mange udvilingsopgaver som 

samarbejdsprojekter, undervisning, 

repræsentation, rekruttering og fastholdelse 

m.m.

73.000 55.000 561.000

Ansøgningen falder 

indenfor 

kriterierne. Det 

vurderes, at der 

kan bevilges 

lønmidler som 

driftstøtte i 

forbindelse med 

etableringen af 

samarbejdsprojekt

er med bl.a. 

kommunen, Skolen 

i Virkeligheden, 

Jobvejen og det 

private erhvervsliv. 

Det maksimale 

tilskud fra puljen er 

120.000 kr. 

100.000 38030094

32

Foreningen 

Lytteposten

Nivå Blinde og 

svagtseende 

personer.

Lytteposten er en lydjournal og ikke en egentlig 

lyd-avis. Den udsendes gratis til hhv. 51 og 11 

blinde og svagtseende i Fredensborg og 

Hørsholm Kommuner en gang om måneden. 

Lydjournalen er udkommet i 42 år og indeholder 

samtaler med personer, ofte fra lokalområdet, 

reportager fra diverse arrangementer og 

naturligvis meddelelser fra Dansk Blinde 

Samfund. Lytteposten fremstilles på frivillig basis 

og distribueres portofrit til abonnenterne. Master 

CD-en bliver fremstillet på privat udstyr og 

massekopieres hos Blindes Båndcentral i 

Kalundborg, der også sørger for forsendelse af 

CD-erne til abonnenterne. Tilskudet anvendes til 

betaling for kopiering, forsendelse og 

vedligeholdelse af udstyret. 

20.000 16.000 20.000
Ansøgningen falder 

indenfor kriterierne
15.000 34563195
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Hjerteforeningen 

Fredensborg

Fredensborg Hjertesyge i 

Fredensborg 

kommune 

samt alle 

interesserede

Hjerteforeningen kører 2 motionshold for 

hjertepatienter(henvist fra sundhedssektoren), 

som er en forlængelse af den kommunale 

rehabilitering. Efter motionen er der socialt 

samvær, hvor Hjerteforeningen sørger for sund 

mad. Der søges tilskud til drift af hold samt 

fortæring. Der søges desuden tilskud til 

hjertecaféer med foredragsholdere, udendørs 

motionsarrangementer, opstart og afholdelse af 

selvhjælpsgrupper og afholdelse af 

børnebørnenes madværksted, der startede sidste 

år.      

Foreningen har 1200 medlemmer og 7 frivillige.

30.000 25.000 30.000

Ansøgningen falder 

inden for 

kriterierne 

20.000 35783016

34

Danske Handicap-

organisationer

Fredensborg

(DH-Fredensborg)

Fredensborg 

Kommune

Handicappede 

i allle aldre

Danske Handicaporganisationer er en 

paraplyorganisation for 35 

handicaporganisationer. I Fredensborg er 

foreningens hovedformål at være bedst muligt 

klædt på til at bidrage til kommunens 

handicapråd.

DH-Fredensborg afholder ca. 25 møder om året 

gerne med foredragsholdere hvis muligt. 

Møderne har et fagligt og socialt sigte, derved at 

der udveksles praktiske erfaringer og bibringer 

forståelse for andres handicap. 9 af møderne har 

specielt sigte på forarbejdet i handicaprådet. 

Nogle af møderne er intern, ledelsesmæssig 

betydning hvor (FU) forretningsudvalget vurderer 

fremtidig handicappolitik internt og eksternt. Der 

afholdes i årets løb kurser, således at afdelingens 

medlemmer holdes opdateret om det frivillige 

arbejde. 

Der er 20 frivillige i foreningen.

30.000 16.000 35.000

Ansøgningen falder 

delvist inden for 

kriterierne. En del 

af aktiviteterne har 

karakter af 

bestyrelsesarbejde, 

hvilket falder uden 

for kriterierne.

10.000

14766383                           

P-nr 

1020489185 

35

Epilepsiforeningen 

Nordsjælland 

Kredsen

Humlebæk Epilepsi-

patienter i 

Fredensborg 

Kommune

Der søges tilskud til afholdelse af Café Krampen, 

som er en netværkscafé for epilepsipatienter, der 

afholdes hver 2. lørdag i Frivilligcenter 

Fredensborg. Netværkscaféen afholder relevante 

foredrag, samt arrangerer sociale arrangementer 

for medlemmerne bl.a. udfluget og 

højtidssammenkomster. Der er ønske om at 

holde et oplæg for børn af epilepsipatienter, der 

giver dem redskaber til at tackle anfaldene. 

Der er 150-200 epilepsipatienter i Fredensborg 

Kommune. Epilepsiforeningen har ca. 5500 

medlemmer. 

Lokalt er der 6 aktive frivillige, der driver 

netværkscaféen.

10.000 8.000 9.000

Ansøgningen falder 

inden for 

kriterierne

6.000 15757582
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Integrationscaféen Humlebæk Nytilkomne 

flygtninge, 

migranter og 

udlændinge i 

Fredensborg 

Kommune

Foreningen overtager opgaver fra 

Flygtningevenner Fredensborg, men har udvidet 

målgruppen til også at inkludere øvrige 

udlændinge og migranter udover de nytilkomne 

flygtninge, der oprindeligt var målgruppen. 

Foreningen vil hjælpe brugerne med sproglige og 

kulturelle udfordringer i forbindelse med 

etableringen i et nyt hjemland.

Der søges tilskud til afholdelse af ugentlig 

integrationscafé med lektiehjælp, undervisning 

og hjælp til digital kommunikation med det 

offentlige, foredrag, spil og leg.

Desuden søges tilskud til turarrangementer med 

kulturelt og dannelsesmæssigt sigte, samt 

videreførsel af cykelprojekt med udlevering af 

brugte istandsatte cykler, lygter og hjelme til 

brugerne.

Der er 20 frivillige i foreningen, og det forventes 

at 20-40 vil deltage i hvert arrangement.

0 0 25.000

Ansøgningen falder 

inden for 

kriterierne.

13.000 40742565

37

Selvhjælp i 

Frivilligcenteret

Humlebæk Ensomme og 

uddsatte 

borgere i 

Fredensborg 

Kommune

Selvhjælp er ikke en selvstændig forening, men 

en del af Frivilligcenteret og drives i synergi med 

Frivilligcenterets øvrige samarbejder og tilbud. 

Frivilligcenteret står for den overodnede ledelse, 

mens selvhjælpsgrupperne udvikles og drives af 

frivillige.

Formålet med selvhjælpsgrupperne at lade 

udsatte borgere indgå i meningsfulde 

fællesskaber og give dem redskaber til at tackle 

udfordringer i livet. Der oprettes grupper for 

ensomme ældre, børn i sorg, skilsmissebørn og 

skilsmisseforældre samt stressramte voksne og 

ensomme unge.

Der søges støtte til aktiviteter og materialer i 

forbindelse med opstart af 10 nye 

selvhjælpsgrupper med 6 deltagere i hver: 

kursusdeltagelse og oplæring af 

selvhjælpskoordinator og nøglefrivillige, indkøb 

af basalt kontorhold, arrangementer der skaber 

synlighed omkring selvhjælp, forplejning ved 

møder og kurser samt PR.  

Der er 1 frivillig selvhjælpskoordinator og 15 

frivillige som hjælper med kurser, events m.m. 

Selvhjælpsgrupperne har plads til 60 deltagere.

73.000 15.000 55.000

Ansøgningen falder 

indenfor 

kriterierne.

Målgrupperne 

dækkes ikke af 

eksisterende tilbud 

i kommunalt regi, 

og det vil derfor 

have værdi for 

kommunen og 

borgerne med 

oprettelsen af 

selvhjælpsgruppern

e.

50.000 33289383

38

Foreningen Danske 

Døvblinde 

Taastrup Døvblind 

borger i 

Fredensborg 

Kommune

Der søges støtte til afholdelse af erfagruppe 

Nordsjælland for døvblinde borgere i alle aldre. 

Gruppen har til formål at give medlemmerne 

hjælp til selvhjælp, danne fællesskab og hjælpe 

folk ud af ensomhed og isolation. Gruppen mødes 

én gang om måneden. Der er 18 deltagere i 

gruppen. Der findes én borger i Fredensborg 

Kommune, for hvem tilbuddet er relevant. Der er 

6 frivillige i foreningen.

3.078 2.500 3.467
Ansøgningen falder 

indenfor kriterierne
2.000 16867691
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GAME Kbh SV Børn og unge 

på 8-15 år i 

Kokkedal og 

unge frivillige 

på 16-25 år. 

Der søges midler til afholdelse og udvidelse af 

gadeidrætsaktiviteter i Kokkedal i form af 

træninger i streetdans og basket, uddannelse af 

frivillige playmakers, afholdelse af Street 

GAMEevent og deltagelse i GAME Finals, samt i 

mindre grad støtte fra sekretariatet i GAME til 

afholdelse af træninger, rekruttering og styrkelse 

af samarbejdsrelationer med Kokkedal på vej. 

Træningerne i de udsatte boligområder udføres 

af lokale unge frivillige og projektets formål er at 

nå ud til børn og unge, som er socialt og 

sundhedsmæssigt udsatte ved at inkludere dem i 

positive fællesskaber med rollemodeller. Der er 

7428 medlemmer i foreningen på landsplan og 

180 frivillige.

Det forventes i 2020 at uddanne 3 frivillige 

playmakers i Kokkedal og aktivere over 230 børn 

og unge.

50.000 14.500 10.000

Ansøgningen falder 

delvist indenfor 

kriterierne. GAME 

bæres ikke af 

ulønnet 

arbejdskraft.

Det indstilles dog, 

at puljen støtter 

uddannelsen af 

frivillige trænere.

7.000 27213308

40

SIND Fredensborg 

Hørsholm

Humlebæk Psykisk 

sårbare 

medborgere i 

kommunen, 

familie, 

venner, 

arbejdskollege

r samt 

borgere som 

ønsker øget 

indsigt i 

psykisk 

sårbarhed.

Der søges om tilskud til drift af ugentlig 

lørdagscafé i Fritidscentret i Humlebæk, til 

aktiviteter, udflugter, honorarer til foredrag 

m.m., evt. lokaleleje og bespisning i forbindelse 

med længerevarende arrangementer samt PR. 

Formålet er at bidrage til øget indsigt i og 

forståelse for psykisk sårbarhed. Caféen har fast 

10-15 brugere, men har venteliste. Der afholdes 

øvrige arrangementer ca. 6 gange årligt. Der er 5 

frivillige og ca. 85 medlemmer i foreningen.

50.000 40.000 50.000

Ansøgningen falder 

inden for 

kriterierne     

25.000 35761411

41

Den 

fælleskommunale 

§18-pulje

Frivillige i 

Fredensborg, 

Gribskov, 

Allerød, 

Hillerød, 

Halsnæs, 

Hørsholm

41.000 41.000 41.000 41.000

42

Frivillig Dag 2020, 

indstillet af 

administrationen

Frivillige i 

hele 

kommunen

30.000 30.000 30.000 30.000

I alt ex. Tilskud til 

Fælleskommunal § 

18 pulje og Frivillig 

Dag 2020

1.335.767 552.000 0






