
Ansøger/
forening

Hjemsted 
for forening

Målgruppe Ansøges om tilskud til Beløb 
ansøgt 
til 2021 i 
kr.

Bevilget 
2021

Beløb 
ansøgt 

til 2022 i 
kr.

 Vurdering Indstilling
Beviliget 
af SSU 

Foreningens 
CVR nr.

1. 
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.

60.000 60.000 65.000
Ansøgningen 
falder inden 

for kriterierne
65.000 34103216

2. 
Humlebæk 
Pensionist-
forening

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.

Foreningen har 8-10 frivillige, og der 
er 110 medlemmer. Flere kommer til 
ved hvert møde.

110.000 110.000 110.000
Ansøgningen 
falder inden 

for kriterierne
110.000 34161801

3.
Ældresagen i 
Fredensborg 
Kommune

Fredens-
borg

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, sorg- 
og livsmodsgruppe samt kurser i 
faldforebyggelse. 

Foreningen har ca. 7780 medlemmer 
og 376 frivillige i Fredensborg 
Kommune.

110.000 110.000 111.200
Ansøgningen 
falder inden 

for kriterierne
111.200 10625408

4. 
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 transport af 
medlemmer. 

Tæt samarbejde med Humlebæk 
Pensionistforening. 

Der er ca. 50 deltagere ved hvert 
møde. Ældreklubben har 110 
medlemmer og 8 frivillige.

100.000 100.000 110.000

Ansøgningen 
falder 

indenfor 
kriterierne

110.000 34123255

5. 
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 samt online. 

Der søges tilskud til indkøb af udstyr, 
erhvervsforsikring, faglitteratur, 
webadresse, administration. 

Der er 10 frivillige supportere i 
foreningen. Foreningen opkræver ikke 
kontingent og registrerer ikke 
medlemmer. 

15.000 15.000 20.000

Ansøgningen 
falder 

indenfor 
kriterierne

20.000 35176403



6. 
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 et generelt tilskud til 
støtteforeningens formål og aktiviteter 
med et socialt aktiverende og 
forebyggende sigte, som samtidig 
skaber opmærksomhed omkring 
frivilligt arbejde i kommunen.

Foreningen har 103 medlemmer og 5 
frivillige.

20.000 20.000 25.000
Ansøgningen 
falder indefor 
kriterierne. 

25.000 39111977

7. 
Fredensborg 
Vinterstue

Fredens-
borg

Invalide-
pensionister, 
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 110 medlemmer i klubben og 
41 på venteliste. Der er 9 frivillige 
tilknyttet. 

Arrangementerne besøges af ca. 100 
personer hver uge.

122.900 120.000 120.000
Ansøgningen 
falder inden 

for kriterierne
120.000 34119066

8. 
Foreningen 
Øresunds-
hjemmets 
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 146 medlemmer og 17 
frivillige.

50.000 50.000 55.000

Ansøgningen 
falder 

indenfor 
kriterierne

55.000 34371555

9. 
Blixen Klubben 
2

Nivå Kvinder i 
alderen 60+ 
og opefter 
bosiddende i 
kommunen

Blixen klubben er et nyt fællesskab for 
kvinder 60 +. Der afholdes møder 
hver 14. dag med foredrag og socialt 
samvær. 

Der søges tilskud til indkøb af PC til 
klubbens sekretær, således at denne 
kan varetage korrespondance med 
medlemmerne, planlægge møder 
m.m.

Der er pt. 72 medlemmer, men stor 
interesse for klubben.

Der er 15 frivillige, der på skift driver 
møderne.

10.000 10.000 10.000
Ansøgningen 
lever op til 
kriterierne

10.000 42599387

Ansøgninger på 
ældreområdet i 
alt:

626.200 626.200 0



10. 
Dansk Arabisk 
Kvindeforening

Nivå Udsatte 
kvinder fra 
Nivå

Foreningen arrangerer aktiviteter for 
kvinder med udfordringer af mental 
eller fysisk karakter. Kvinderne 
oplever udfordringer i hjemmet, er 
økonomiske trængte eller oplever 
helbredsproblemer. Perioden med 
COVID-19 har gjort kvinderne ekstra 
udsatte. 

Aktiviteterne bidrager til øget trivsel 
og fællesskab blandt kvinderne. Der 
søges om tilskud til to aktiviteter: 

- en kulturel udflugt til Tivoli der skal 
få de isolerede kvinder ud i netværket 
og dele en god oplevelse(transport, 
entré, forplejning).
- et madfællesskab hvor foreningens 
medlemmer vil lave mad til deres 
naboer i Nivå - anslået 200/250 
personer. 

Madfællesskabet skal række ud til 
udsatte borgere og bidrage til trivsel 
og inklusion i et lokalt fællesskab.
Foreningen har 3 frivillige og 25 
medlemmer.

20.000 20.000 20.000

Ansøgningen 
falder 

indenfor 
kriterierne.

20.000 37887730

11. 
Psykologisk 
hjælp  (tidligere 
gratis 
rådgivning på 
tværs)

Humlebæk Borgere med 
behov for 
rådgivning. 

Der søges støtte til drift af 
selvhjælpsgrupper og individuel gratis 
rådgivning til borgere med behov for 
psykologisk hjælp i forbindelse med fx 
stress, angst, sorg eller depression.                         
Arbejdet skal ses som hjælp til 
selvhjælp med det formål at give 
borgere med særlige behov øget 
livskvalitet.
        
Der søges tilskud til:
• PR 
• Forplejning til grupperne, møder
• Kursusudgifter/Supervision 
(udvikling og dygtiggørelse af de 
frivillige)

Målet for deltager-antal er at:
- 30 børn (under 18 år) vil deltage i et 
gruppeforløb i løbet af 2022
- 20 voksne vil deltage i et 
gruppeforløb i løbet af 2022
- 50 voksne i psykologiske 
samtaleforløb i løbet af 2022

Foreningen har 8-15 aktive frivillige. 
50-75 borgere får hvert år gratis 
rådgivning - antallet af samtaler 
varieres efter sagens kompleksitet.

31.000 31.000 30.000

Ansøgningen 
falder 

indenfor 
kriterierne

30.000 33289383

12. 
Kræftens 
Bekæmpelse 
Fredensborg

Kokkedal Kræft-
patienter, 
deres 
pårørende og 
efterladte

Tilskud til afholdelse af samtalecafé 
for kræftpatienter, pårørende og 
efterladte hver 14. dag og et 
oplysende foredrag ca. 1 gang 
månedligt. 

Det planlægges at invitere en kendt 
foredragsholder, der har haft kræft 
tæt inde på livet til et større foredrag 
for flere interesserede.

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. 10-15 
deltagere pr. gang. 
Der er 8 frivillige i foreningen og 3350 
medlemmer.

9.700 9.700 20.900

Ansøgningen 
falder 

indenfor 
kriterierne

20.000 39558440



13 .
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. 
I 2019 gennemførte Børnetelefonen 
ca. 58.000 samtaler. 257 af disse 
svarende til 0,5 % af henvendelserne 
kommer fra børn i Fredensborg 
Kommune.

15.000 0 20.000

Ansøgningen 
falder udenfor 
kriterierne, da 
der er tale om 

en lands-
dækkende 

organisation 
og aktivitet. 

Ansøger 
henvises til 
den fælles-

kommunale § 
18 pulje.

(Denne valgte 
i 2021 ikke at 
støtte Børns 

Vilkår)

0 10634792

14. 
Humlebæk 
Lektie´kafé

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 udflugt for 
lektiehjælpere. 

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 er dog også danske 
elever i lektiecaféen.

Der undervises elever fra 1.-9. klasse, 
gymnasium, HTX og handelsskole, 
Sosu, Sopu og pæd. fagskoler. 

Lektiecafeen har 3 frivillige, der 
tilbyder hjælp til pt. 18 elever.

4.500 4.500 6.500

Ansøgningen 
falder 

indenfor 
kriterierne
(Der ydes 

ikke tilskud til 
sociale 

aktiviteter 
kun for 

frivillige)

5.500
35570888

(mangler nyt 
CVR)

15. 
Red Barnet, 
Fredensborg - 
Helsingør 
Lokalafdeling

Kokkedal Socialt 
/økonomisk 
udsatte 
familier med 
børn i alderen 
5 –  12 år og 
deres 
søskende. 

Der søges tilskud til aktiviteter og 
udflugter i  familieoplevelsesklubberne 
Krudtuglerne i Nivå og 
Krateventyrerne i Kokkedal. 

Klubberne er 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.

Klubberne har ca. 100 medlemmer 
svarende til 25 familier.
Foreningen har 17 frivillige.                   

54.000 54.000 60.000

Ansøgningen 
falder 

indenfor 
kriterierne 

(regnskabet 
afspejler 
behov for 
58.500)

58.500 63407216

16. 
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 5 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, beklædning, 
rengøringsartikler, transport af varer, 
adm.- og driftsudgifter, annoncering i 
lokalavis, studietur, skilte, rullebord, 
madspildsarrangement for 
kommunens borgere samt 
istandsættelse af lokaler i Nivå.

Foreningen har 30 frivillige, der 
varetager kerneopgaven med 
afhentning og uddeling af mad, 
ligesom foreningen samarbejder med 
Jobvejen og firmaet M-Networks, der 
hjælper med at hente mad i 
butikkerne.

66.000 66.000 76.000

Ansøgningen 
falder 

indenfor 
kriterierne. 
(Udgifter til 
vand, el, 

varme osv. 
Varetages af 

kommunen og 
skal derfor 

ikke 
medtages)

66.000 38030094



17. 
Foreningen 
Lytteposten

Nivå Blinde og 
svagtseende 
personer.

Lytteposten er en lydjournal og ikke 
en egentlig lyd-avis. Den udsendes 
gratis til hhv. 44 og 15 blinde og 
svagtseende i Fredensborg og 
Hørsholm Kommuner en gang om 
måneden. 

Lydjournalen er udkommet i 45 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. 

15.000 15.000 20.000

Ansøgningen 
falder 

indenfor 
kriterierne 

(Der indstilles 
tilskud 

svarende til 
Fredensborgs 

andel af 
lyttere. 

Lytteposten 
har modtaget 
6.000 kr. hos 
Hørsholms § 

18 pulje)

14.000 34563195

18. 
Hjerte-
foreningen 
Fredensborg

Fredens-
borg

Hjertesyge i 
Fredensborg 
kommune 
samt alle 
interes-serede

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 samt annoncering.

Foreningen har 1100 medlemmer og 7 
frivillige.

26.000 26.000 28.000
Ansøgningen 
falder inden 

for kriterierne 
28.000 35783016

19. 
Epilepsi-
foreningen 
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. 
udflugter og højtidssammenkomster.
 
Der er 150-200 epilepsipatienter i 
Fredensborg Kommune. 
Epilepsiforeningen har ca. 5500 
medlemmer. 

Lokalt er der 6 aktive frivillige, der 
driver netværkscaféen.

6.000 6.000 6.000
Ansøgningen 
falder inden 

for kriterierne
6.000 15757582



20. 
Integrations-
caféen

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 25 frivillige i foreningen, og det 
forventes at 20-40 vil deltage i hvert 
arrangement.

25.000 25.000 25.000

Ansøgningen 
falder inden 

for 
kriterierne.

25.000 40742565

21. 
SIND 
Fredensborg 
Hørsholm

Humlebæk Psykisk 
sårbare 
medborgere i 
kommunen, 
familie, 
venner, 
arbejds-
kolleger 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 
samt at lave netværksskabende 
aktiviteter, der modvirker ensomhed 
hos de psykisk sårbare. 
Der mærkes et særligt behov i 
forbindelse med COVID-19, og 
foreningen forventer derfor at øge 
antallet af aktiviteter og møder for 
brugerne.

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 50.000 50.000

Ansøgningen 
falder 

inden for 
kriterierne     

50.000 35761411

22. 
Dansk 
Folkehjælp 
Fredensborg

Espergærde Udsatte 
familier og 
ældre samt 
økonomisk 
trængte 
familier i 
Fredensborg 
Kommune

Der søges tilskud til forskellige 
aktivitetsgrupper, hvis formål er at 
modvirke ensomhed og hjælpe 
økonomisk trængte familier med at få 
gode oplevelser, nye venskaber.

Familienet: Aktiviteter for 
kontanthjælpsmodtagere med børn 
under 18 år særligt i forbindelse med 
jul og sommerferie samt 
oplevelsesture. Der deltager mellem 
30-40 personer med børn i disse 
aktiviteter. Foreningen understøtter 
også familierne i deres behov for 
anden hjælp fx i forbindelse med 
kontakt med skole og myndigheder.

Fortsættes nedenfor:

86.700 86.700 137.000

Ansøgningen 
lever op til 
kriterierne

(fordelt med
 50.000 til 
julehjælp,
 25.000 til 
Familienet

 og 25.000 til 
Seniornet)

100.000 KT. Nr. 53.57-
0243236



Dansk 
Folkehjælp 
fortsat

Julehjælp: Uddeling af julehjælp til 
kontanthjælps-
modtagere med børn under 18 år. Ca. 
50 familier modtager årligt julehjælp, 
men langt flere søger. Der er i 
ansøgningen beregnet julehjælp til 90 
familier i 2022.

Seniornetværk for borgere +65, der 
har mistet en partner eller ægtefælle. 
Netværket har pt. 30 medlemmer. Der 
afholdes fællesspisning og aktiviteter 
for gruppen, bl.a. er der etableret 
kunstgruppe, der maler sammen.
 
Der søges ligeledes tilskud til 
transport af frivillige samt kontorhold. 

Der er 12 frivillige i foreningen.

23. 
Kvisten

Bjerringbro ofre for 
seksuelle 
overgreb i hele 
landet

Kvisten tilbyder gratis 
psykoterapeutiske behandlingsforløb 
til ofre for seksuelle overgreb. 

Der søges tilskud til:
kurser til frivillige, supervision til 
frivillige, kørselsudgifter, 
administration.

Der er 80 frivillige og 300 medlemmer 
i foreningen. 0 0 5.000

Ansøgningen 
falder udenfor 
kriterierne, da 
der er tale om 

en lands-
dækkende 

organisation 
og aktivitet. 

Ansøger 
henvises til 
den fælles-

kommunale § 
18 pulje.

0 30464192

24. 
Parkinson-
foreningen 
Kreds 
Nordsjælland

Kokkedal Patienter med 
Parkinson og 
deres 
pårørende

Der søges tilskud til at lave en 
patientcafé med oplysende møder en 
gang om måneden. Der vil være fokus 
på socialt  samvær og foredrag af 
sundhedsfagligt personale.

Det forventes, at der hver gang vil 
deltage mellem 20-60 deltagere i 
cafémøderne.

Foreningen har 6 frivillige og 130 
medlemmer.

0 0 20.000
Ansøgningen 
lever op til 
kriterierne

20.000 35295186

25. 
Fit for Kids

København 
NV

Udsatte børn 
mellem 7-15 
år og deres 
familier

FitforKids driver pt. 35 
børnevægttabshold i 25 kommuner i 
Danmark målrettet svært overvægtige 
og inaktive udsatte børn mellem 7-15 
år. 
Denne ansøgning vedrører tilskud til 
opstart af en lokal afdeling i 
Fredensborg.

Foreningen tilbyder kostvejledning i 
hjemmet til hele familien, træning to 
gange ugentligt, forældre coaching, 
motivationsprogram og sociale events 
som madlavningsaftener, deltagelse i 
lokale løb m.m.

Familien involveres i træningen og kan 
finde information, opskrifter, se 
træningsvideoer på en online 
platform. Der er plads til 35 børn og 
deres forældre på et hold.

Det forventes at etablere en forening 
med 7-10 frivillige i Fredensborg 
Kommune.

0 0 35.000

Ansøgningen 
lever op til 
kriterierne

(Tilskuddet er 
betinget af, at 
det lykkes at 
etablere en 

lokal afdeling 
af foreningen)

30.000
33539266



26. 
Foreningen 
Hillerød 
Lænken

Hillerød Tidligere 
alkohol-
misbrugere i 
Hillerød, 
Gribskov og 
Fredensborg 

Foreningens formål er at fastholde 
tidligere alkoholmisbrugere i et 
alkoholfrit socialt miljø og forebygge 
tilbagefald.
Der søges tilskud til ugentligt samvær 
med spisning, hvor medlemmer og 
ikke-medlemmer støtter hinanden. 
Der er ikke medlemspligt i foreningen.

Der arrangeres udflugter der styrker 
det sociale sammenhold og fokuserer 
på at opnå livskvalitet uden alkohol. 
Der har tidligere været forsøgt stiftet 
en lokal afdeling af Lænken i 
Fredensborg.

Der søges tilskud hos alle de tre 
kommuner, der leverer deltagere. 

Der deltager 15-20 personer pr. møde.
Foreningen har 8 frivillige og 15 
medlemmer. 
Der er pt. 2 medlemmer fra 
Fredensborg, men 5 der deltager i 
arrangementerne.

0 0 15.000

Ansøgningen
 lever delvist

 op til 
kriterierne
(Aktiviteten 
finder ikke 

sted i 
Fredensborg 
Kommune, 

men der ydes 
tilskud for 

lokale 
deltagere)

5.000
29660077

27. 
Familie-
netværk 
Humlebæk

Humlebæk Udsatte børn 
og unge op til 
20 år og deres 
familier

Familienetværk Humlebæk er et 
partnerskab mellem Blå Kors og 
Strandvejskirken i Humlebæk. 

Netværket afholder aktiviteter hver 
anden onsdag fra 16-19 herunder 
madlavning, samtaler og rådgivning, 
aldersopdelte aktiviteter og praktisk 
hjælp til målgruppen.

Brugerne er ensomme, 
netværkssvage, ofte økonomisk 
pressede - ofte enlige mødre og fædre 
med børn. Deltagerantallet er mellem 
40 og 100 pr. gang, ca. halvdelen er 
børn.

Der søges om tilskud til indkøb af 
udstyr til mad, køkken og aktiviteter, 
da netværket har oplevet en voldsom 
vækst.  Der ansøges om midler til to 
komfurer, gryder, køkkenmaskiner, 
bålplads, bolde, legetøj, spil m.m.

Der er 13 frivillige pt. men antallet 
stiger hurtigt. 

Blå Kors og Strandvejskirken 
medfinansierer med 22.000 kr.

0 0 37.200
Ansøgningen 
lever op til 
kriterierne

30.000 60786615

28. 
Brohusklubben 
for ældre døve

København 
N 

Døve og høre-
hæmmede 
ældre borgere

Klubben agerer samlende på tværs af 
kommuner og er det eneste tilbud af 
sin art målrettet døve og 
hørehæmmede i regionen. 

Der er 4 medlemmer fra Fredensborg, 
og der søges tilskud til medlemmernes 
deltagelse i:
Sociale events to gange ugentligt, 
foredrag, IT værksted, værested, 
udflugter og ældrevejledning.

Alle aktiviteter foregår ved tegnsprog 
eller tolkning.

Der er 2-5 frivillige pr. gang og i alt 
180 medlemmer i foreningen.

0 0 6.036

Ansøgningen 
lever op til 
kriterierne.
(Aktiviteten 
finder ikke 

sted i 
Fredensborg 
Kommune, 

men der ydes 
tilskud for 

lokale 
deltagere, da 

der ikke 
findes et 
lignende 

alternativ i 
kommunen)

6.036 38895389



29. 
Røde Kors 
Karlebo

Humlebæk Ensomme og 
sårbare enkelt-
personer og 
familier

Der søges om tilskud til to af Røde 
Kors Karlebos aktiviteter:
Besøgstjenesten og familienetværket. 
Formålet med indsatserne er at 
bekæmpe ensomhed, samt give 
udsatte borgere et løft og hjælpe dem 
til at opbygge netværk i lokalområdet.

Der ansøges om tilskud til to 
arrangementer for besøgstjenestens 
besøgsmodtagere - sommer og jul - 
med underholdning og spisning.

Der søges om tilskud til en udflugt for 
udsatte familier i familienetværket, 
der oplever en kraftig vækst af 
deltagere. Deltagerne har foreslået en 
tur til Lego-messen i Bella Centeret i 
vinterferien som en social og 
fællesskabende aktivitet.

Der er 7 frivillige i foreningen og 30-
40 deltagere i aktiviteterne. 

0 0 8.000
Ansøgningen 
lever op til 
kriterierne

8.000 36323612

30. 
Pusterummet

Humlebæk Børn i alderen 
8-13 der har 
brug for en 
pusterum fra 
hverdagen fx 
skilsmisse-
børn eller 
udsatte børn

Pusterummet et et nyopstartet tilbud 
til børn, der har brug for god 
voksenkontakt og at få udvidet deres 
netværk.

Der stiftes en klub, hvor børnene 
mødes to timer ugentligt og kan 
deltage i kreative aktiviteter, motion, 
få lektuehjælp eller komme med på en 
udflugt. 

Der er pt. 6 tilknyttede frivilllige, der 
starter tilbuddet op.

Der søges tilskud til indkøb af krea-
materialer, bolde, forplejning og 
mindre udflugter.

0 0 4.500
Ansøgningen 
lever op til 
kriterierne 

4.500 37890235

31. 
Nivå Kokkedal 
på vej og Nivå 
Bydelsmødre

Nivå Beboere i 
Kokkedal

Der søges om tilskud til to sociale 
bydelsmor-aktiviteter i Kokkedal:

Hyggecaféen og Kvindesalonen.
Hyggecaféen er primært for ældre 
medborgere og er et uformelt 
mødested med socialt samvær og 
håndarbejde. Aktiviteten medvirker til 
øget trivsel og modvirker ensomhed 
hos de ældre.

Kvindesalonen er et frirum til kvinder, 
der har brug for at komme ud af 
hjemmet. fællesskabet og samværet 
er i centrum, samtidig med at 
kvinderne brobygges til andre 
aktiviteter fx danskundervisning.

Der søges tilskud til at skabe gode 
rammer med forplejning, syudstyr og 
nogle udflugter.

Der er et stort behov for at opstarte 
aktiviteterne efter corona-
nedlukningen. Pt. deltager 6-10 hver 
gang, men der arbejdes på at 
rekruttere flere deltagere. 

3 frivillige bydelsmødre står for de to 
aktiviteter.

0 0 17.000
Ansøgningen 
lever op til 
kriterierne

12.000

35511710 
EAN. 

57900021926
85



32. 
Nivå Kokkedal 
på Vej  

Nivå Beboere i 
Nivåhøj og 
Islandshøj-
parken

Der søges om tilskud til forplejning og 
indhold til sociale aktiviteter i Nivå.
Tilskuddet vedrører 3 aktiviteter:
Kaffe i stamhuset - en ugentlig 
frivilligt drevet beboercafé med fokus 
på nærvær og tryghed.

Beboer-vejlednings-café - ugentlig 
café der skal drives af boligsociale 
medarbejdere pg frivillige. Caféen vil 
være beskæftigelses- og 
uddannelsesrettet med et socialt 
omdrejningspunkt.

Legestue for små børn og deres 
forældre - en boligsocial medarbejder 
og en frivillig står for sociale og faglige 
aktiviteter for de småbørnsfamilier, 
der ikke er tilknyttet en daginstitution 
eller som er nye i området.

Der søges tilskud til forplejning (kaffe, 
te, kage) og indhold i form af 
oplægsholdere.

0 0 15.000
Ansøgningen 
lever op til 
kriterierne

12.000

36511710
EAN. 

57900021926
85

33. 
Nivå Kokkedal 
på Vej

Nivå Beboere i 
Nivåhøj og 
Islandshøj-
parken

Det ønskes at opstarte et 
madfællesskab, der kan række ud til 
udsatte beboere i boligområdet. 
Madfællesskabet drives i samarbejde 
med lokale frivillige personer eller 
grupper. Grupperne vil stå for indkøb, 
madlavning og servering til et 
fællesspisningsarrangement.

Madfællesskabet skal skabe øget 
trivsel blandt beboere, der lever med 
ensomhed, sociale/fysiske 
udfordringer, trængt økonomi, 
sprogbarrierer m.m.

Fællesspisningen er planlagt i 8 
måneder hen over 2022. 
Målgrupperne er dels de frivillige, der 
står for arrangementerne og 
beboerne, der møder op. 
helhedsplanens medarbejder støtter 
de frivillige, hvor der er behov. Det 
forventes at 60-100 beboere vil 
deltage i hvert måltid.

0 0 16.000
Ansøgningen 
lever op til 
kriterierne

12.000

36511710
EAN. 

57900021926
85

34. 
Center for 
digital 
pædagogik

Viby J Unge i 
Fredensborg 
og resten af 
landet

Cyberhus er et klubhus på nettet for 
børn og unge, der er mellem 9 og 23 
år. Der ydes frivillig og professionel 
digitalpædagogisk rådgivning. 
Fredensborg kommunes egne 
ungerådgivere er tilstede og yder 
rådgivning gennem portalen.

Der søges støtte til fortsat udvikling og 
drift af den frivillige del af 
cyberhus.dk, der supplerer og 
understøtter Fredensborgs UNGI-side 
på Cyberhus.

0 0 20.000

Ansøgningen 
lever ikke op 
til kriterierne, 
da der er tale 

om et 
nationalt 

foretagende, 
der benytter 
sig af profes-
sionelle unge-
rådgivere fra 
kommunens 
ungeteam. 

Der er således 
ikke tale om 

frivillig 
indsats. 

0 37251771



35. 
Frivillig-
centeret

Humlebæk Alle borgere i 
Fredensborg 
Kommune

Frivilligcenteret har i 11 år være 
samlingspunkt og drivkraft for den 
sociale frivillighed i Fredensborg 
Kommune. Den nuværende model 
med én ansat giver ikke ressourcer til, 
at de nuværende udfordringer og 
muligheder kan tackles i tilstrækkelig 
grad. 

Der søges om dispensation til at 
modtage et tilskud af 150.000 kr. til 
ansættelse af medarbejdere - fx folk i 
flexjob -  som kan støtte 4 områder af 
frivilligcenterets arbejde.

fortsættes nedenfor:

Ansøgningen 
lever op til 
kriterierne. 

Dog støtter § 
18 puljen ikke 

normalt 
lønmidler, 

men Frivillig-
centeret har 

andre 
foreninger har 

tidligere 
opnået 

dispensation 
på dette 

punkt, når 
ansættelsen 

har et 
udviklings-
orienteret 

sigte.

33289383

Frivillig-
centeret fortsat

De 4 områder er: 
• Administration/8 timer ugentligt 
(økonomi, maillister, telefon/mail, 
kontorhold)

• Kommunikation/8 timer ugentligt 
(Sociale medier, hjemmeside, 
nyhedsbrev, ledermail, produktion af 
diverse flyers/plakater for 
frivilligcenteret og foreningerne)

• Husholdning/5 timer ugentligt 
(løbende indkøb, ansvar for at huset 
og haven ser præsentabel ud)

• Eventmanager/3 timer ugentligt 
ujævnt fordelt på året (Frivilligfredag, 
generalforsamling, julefrokost, 
GENSTART, KURSEN og lign) 

Ansættelsen af støtte til 
administration, kommunikation, 
husholdning og eventmanagement vil 
skabe fundamentet for en udvikling af 
Frivilligcenterets støttende indsats for 
ca. 65 foreninger og fællesskaber, der 
alle støtter socialt udsatte i 
kommunen eller forebygger ensomhed 
og meningsløshed. 

120.000 120.000 150.000

§ 18 puljen 
yder 

maksimalt 
tilskud på 

120.000 kr. 
Såfremt 
udvalget 
ønsker at 
støtte med 
yderligere, 
skal man 

dispensere fra 
kriterierne.

120.000

Den fælles-
kommunale
§ 18 pulje

Frivillige i 
Fredensborg, 
Gribskov, 
Allerød,  
Halsnæs

41.000 41.000 41.000 41.000

Frivillig Dag 
2022, indstillet 
af 
administratione
n

Frivillige i hele 
kommunen

40.000 40.000 40.000 40.000

I alt 

929.136 628.536


