
Ansøger Det overordnede formål Hvilke aktiviteter søges der tilskud til?
Hvem og hvor mange har glæde af 

aktiviteten?
CVR/konto

Seneste 

tildelte 

beløb

Ansøgt beløb i 

kr. for 2021

Beslutning om 

udmøntning i 

kr. 2021

Vurdering af ansøgning §

Patientforeninger

1 Patientforeningernes Hus (PAFO) Formålet med huset er at samle 

patientforeningerne ét sted. PAFO består 

af i alt 12 patientforeninger.

Der søges tilskud til deltagelse i markeder og 

foredrag samt andet. 

Målgruppen er primært patienforeningernes 

medlemmer samt pårørende, samarbejds-

partnere og andre interesserede. 

Der er ikke oplyst, hvor mange borgere, der 

har glæde af huset.

38593196

kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 3.500

Administrationen anbefaler, at Patientforeningernes hus 

tildeles tilskud fra §18-puljen til aktiviteter. Der opfordres 

til, at udgifter under kategorien 'andet' finansieres af 

overskuddet i 2020. 

§18

2 Gigtforeningen, Nyborg Formålet med foreningen er at etablere 

månedlige aktiviteter for gigtforeningens 

medlemmer, tilbyde en blanding af 

patientinformation, socialt samvær og 

virksomhedsbesøg. 

Der søges tilskud til årsmøde, udflugter (bl.a. 

Langeskov kropspleje, Sano Middelfart) og 

oplæg (bl.a. besøg af kredsformanden samt 

tidligere borgmester). 

Målgruppen er foreningens medlemmer samt 

Nyborggruppen og pårørende. 

42061611

kr. 10.000 kr. 20.000 kr. 10.000

Aktiviteterne har et socialt, sundhedsmæssigt og 

forebyggende sigte.                                

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud 

fra §18-puljen til udflugter og oplæg. Der opfordres til, at 

der også anvendes brugerbetaling på aktiviteterne. 

§18

3 Hjerteforeningen, Nyborg Formålet med foreningen er at støtte den 

videnskabelige forskning i hjerte- og 

kredsløbssygdomme, at forebygge 

gennem oplysning og sundheds-

pædagogiske aktiviteter og at varetage 

fælles interesser for hjerteforeningens 

medlemmer. 

Der søges tilskud til livreddende førstehjælp 

for 45 personer, foredrag, opbyggende 

hjertemotion, hjertecafé- arrangementer mm. 

Målgruppen er primært foreningens lokale 

medlemmer samt pårørende m.fl. 

Der deltager ca. 50 personer i foredrag og 

omkring 25 personer i aktiviteterne pr. gang. 

35318801

kr. 25.000 kr. 21.000 kr. 15.000

Aktiviteterne har et socialt, sundhedsmæssigt og 

forebyggende sigte.                                

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud 

fra §18-puljen til aktiviteter. Der opfordres til, at 

finansiering af førstehjælpskursus findes andet sted. 

§18

Øvrige foreninger

4 Østfyns fotoklub, Nyborg Formålet med foreningen er ved 

fællesskab at udvikle medlemmernes 

fotografiske evner.

Der søges tilskud til en udstilling, herunder 

print og rammer. Fotoudstillingen skal 

fortælle om livet blandt de sociale foreninger, 

der har tilknytning til Vestervold.

Målgruppen er pt. seniorer, men det er vores 

intention med udstillingen at motivere yngre 

og især unge til at deltage i vores aktiviteter, 

herunder blive undervist i fotokunst.

30797795

kr. 0 kr. 10.000 kr. 8.000

Aktiviteterne har et socialt sigte.     

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud 

fra §18-puljen til aktiviteter for en bred gruppe borgere. 

§18

5 Østfyns Sociale hånd, Nyborg Formålet med foreningen er at drive social 

café og værested samt arrangere ture og 

lave arrangementer for udsatte og 

ensomme borgere.  

Der søges tilskud til en kørsel til udflugt. Målgruppen er socialt udsatte og ensomme 

borgere i Nyborg Kommune. Der er 50 

deltagere, som får glæde af aktiviteten. 

30629124

kr. 10.000 kr. 12.000 kr. 10.000

Aktiviteterne har et socialt og forebyggende sigte. 

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud 

fra §18-puljen til buskørsel i forbindelse med udflugt. Evt. 

merforbrug kan finansieres af foreningens overskud fra 

sidste år eller via brugerbetaling.  

§18

6 Børns voksenvenner, Nyborg Formålet med foreningen er at oprette og 

drive formidling af voksenvenner til børn, 

der mangler voksenkontakt.

Der søges tilskud til synliggørelse og 

rekuttering, kursusforløb og fælles oplevelser 

for børn og deres voksenven. Derudover 

søges der midler til drift og markedsføring.

Målgruppen er børn og unge. Foreningen 

forventer at kunne hjælpe 6-8 børn i 2020 og 

håber på at kunne rekruttere og uddanne 

yderligere frivillige voksenvenner.

36099887

kr. 10.000 kr. 15.000 kr. 10.000

Aktiviteterne har et socialt og forebyggende sigte. 

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud 

fra §18-puljen til aktiviteter, kurser, tilskud til rekruttering 

af nye voksenvenner. Der forslås, at en del af 

synliggørelsen finansieres af foreningens overskud fra 

sidste år.

§18

7 Beboerforeningen 'Færgelejet´ Formålet med foreningen er at varetage 

fællesskabet interesser og tage initiativ til 

at inddrage det omgivende lokalsamfund i 

fællesprojekter. 

Der søges tilskud til foredragsholder, 

udflugter mv. - samt hjul til klaver og 

højskolesangbøger. 

Målgruppen er alle i alderen + 50 dog primært 

foreningens medlemmer.  

40888128

kr. 0 kr. 10.000 kr. 5.000

Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et 

aktiverende sigte.                 

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler 

fra §79-puljen til aktiviteter og investeringer. Der 

opfordres til, at der også anvendes brugerbetaling på 

aktiviteterne. Der opfordres yderligere til, at aktiviteterne 

er åbne, og at det omgivende lokalsamfund inddrages.

§79

8 Den boligsociale helhedsplan Formål med indsatsen er at øge trivslen, 

kompetencerne, sundheden og de sociale 

relationer blandt beboerne i boligområdet. 

Aktiviteterne er desuden kriminalitets-

forebyggende bl.a. rekrutteres borgerne til 

frivilligopgaver, hvilket også skaber 

samvær og medborgerskab.

Der søges tilskud til social- og 

læringgscafeer, mentorordning, opstart af 

børnegruppe, mødregruppe, trivsel, sundhed 

og motion, spis sammen arangement på 

tværs af alder og etnicitet, livsstilshold med 

aktivcenter, informationsmøder, udvikling af 

foreningsguide, beboerrådgivning oplæg og 

foredrag i samarbejde med øvrige foreninger, 

temaarrangementer, Løb, gang og 

rollatorbanden. 

Målgruppen er primært borgere, der mistrives 

pga. ensomhed, fysiske eller psykiske 

udfordringer eller mangelfuld kontakt til 

arbejdsmarkedet. Aktiviteterne er dog åbne 

for alle i boligområdet, hvilket er ca. 1000 

borgere.

62047518

kr. 25.000 kr. 35.000 kr. 35.000

Aktiviteterne har et socialt, sundhedsmæssigt og 

forebyggende sigte.                                  

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud 

fra §18-puljen til aktiviteter for udsatte borgere herunder 

særligt børn og unge. Foreningen tildeles det fulde beløb, 

da aktiviteterne er til glæde og gavn for Sprotoftens 

mange beboere samt understøtter målsætningerne i 

Nyborg Kommunes Ensomhedsstrategi. 

§18

9 Det Interkulturelle Hus, Nyborg 

(Mødestedet)

Formålet med foreningen er at være 

omdrejningspunkt for kulturmøder i 

Nyborg. 

Der søges tilskud til sommeraktiviteter for 

børn og unge. 

Målgruppen er 15-20 børn og unge fra 

udsatte familier.

32006248

kr. 25.000 kr. 40.000 kr. 20.000

Aktiviteterne har et socialt sigte.     

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud 

fra §18-puljen til aktiviteter for udsatte børn og unge, 

svarende til 20.000 kr.

§18
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10 Sind Ungdom Nyborg Formålet med foreningen er at bidrage til, 

at Nyborg Kommune bliver en kommune, 

hvor ingen unge føler sig ensomme og 

isolerede, når de selv eller deres 

nærmeste rammes af psykisk sårbarhed.

Der søges tilskud til frivilligpleje, drift, 

markedsføring, klubaftener med 

fællesspisning, ture ud af huset for at træne 

sociale færdigheder og aktiviteter under 

højtider. 

Målgruppen er unge psykisk sårbare i alderen 

16-35 år. 

Omkring 15-20 borgere får glæde af 

aktiviteten. 

33292066

kr. 25.000 kr. 30.500 kr. 25.000

Aktiviteterne har et socialt, sundhedsmæssigt og 

forebyggende sigte.     

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud 

fra §18-puljen til aktiviteter for udsatte unge. Foreningen 

er ny i Nyborg Kommune. Foreningen understøtter 

målsætningerne i Nyborg Kommunes Ensomhedsstrategi 

ved at være netværkskabende for udsatte unge. 

§18

11 Fodslaw, Nyborg Formålet med klubben er at skabe socialt 

samvær gennem motion.

Der søges tilskud til drift og anskaffelser - 

bl.a. en pc og logo på veste. 

Målgruppen er klubbens medlemmer - i alt 47 

personer - herunder unge ældre og 

ensomme.  

41666390

kr. 0 kr. 6.500 kr. 5.000

Aktiviteterne har et socialt, sundhedsmæssigt og 

forebyggende sigte.     

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud 

fra §18-puljen til anskaffelser og drift.

§18 

12

Natteravnene, Nyborg afd. Formålet med foreningen er at skabe 

tryghed for børn og unge i nattelivet mm. 

Der søges til indkøb af pavillion, beachflag 

og banner.

Målgruppen er primært unge herunder 

udsatte og ensomme.
39055368

kr. 0 kr. 6.000 kr. 5.000

Aktiviteterne har et socialt, sundhedsmæssigt og 

forebyggende sigte.     

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud 

fra §18-puljen til anskaffelser og drift.

§18

13

Samtaler for unge, Nyborg Initiativgruppens formål er at forebygge 

ensomhed, isolation, fastlåsthed og 

utryghed blandt unge - særligt kvinder - 

gennem etablering af aktivitets- og 

samtalegrupper. 

Initiativgruppen er nyopstartet. Der søges 

midler til etablering og opstart af aktiviteter.  

Målgruppen er i første omgang unge kvinder i 

alderen 18-30 år bosedende i Nyborg 

Kommune

37622710

kr. 0 kr. 10.000 kr. 10.000

Aktiviteterne har et socialt, sundhedsmæssigt og 

forebyggende sigte.     

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud 

fra §18-puljen til aktiviteter for udsatte unge kvinder. 

Initiativgruppen er ny i Nyborg Kommune og understøtter 

målsætningerne i Nyborg Kommunes Ensomhedsstrategi - 

der har fokus på etablering af selvhjælpsgrupper.  

§18

14

Matematikcenter - lektiecafé i Nyborg Formålet med foreningen er at udbrede 

lysten og glæden ved at lære. 

Matematikcentret ønsker at bidrage til at 

flere unge tager en uddannelse og undgår 

at stå udenfor arbejdsmarked. 

Initiativgruppen er nyopstartet. Der søges 

midler til etablering og opstart af aktiviteter.  

Målgruppen er unge fra 13- 21 årige. Der 

anslås at der ugentligt vil komme mellem 10-

20 elever i lektiecaféen. 

34002363

kr. 0 kr. 33.000 kr. 25.000

Aktiviteterne har et forebyggende sigte.     

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud 

fra §18-puljen til aktiviteter for målgruppen. Der gives 

støtte til etableringsomkostninger, drift og aktivitet. 

Udgifter under 'andet' må finansieres på anden vis. 

Yderligere henvises til den hjælp og sparring foreningen 

kan hente i Frivilligcenter Nyborg. Foreningen er ny i 

Nyborg Kommune og understøtter målsætningerne om at 

støtte op omkring børn og unge. 

§18

15

Tyrkisk kultur forening Formålet med foreningen er at støtte med 

at integrere muslimske børn og unge 

bedst muligt i det danske samfund.  

Initiativgruppen er nyopstartet. Der søges 

midler til udflugter.  

Målgruppen er unge, ældre og ensomme.  

Der anslås, at der kan deltage 20-50 borgere 

pr. tur. 

34152780

kr. 0 kr. 30.000 kr. 20.000

Aktiviteterne har et socialt, sundhedsmæssigt og 

forebyggende sigte.     

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud 

fra §18-puljen til aktiviteter for børn og unge med anden 

etnisk baggrund. Foreningens aktiviteter er nye i Nyborg 

Kommune. 

§18

Venneforeninger

16 Vindinge Landsbycenters venner Formålet med venneforeningen er at øge 

trivslen blandt centrets beboere. 

Der søges tilskud til musik og sang, Qigong, 

foredrag, underholdning og indkøb af 

falskærm. 

Målgruppen er beboerne på Vindinge 

Landsbycenter. 

Mellem 50-60 borgere får glæde af 

aktiviteterne. 

36148101

kr. 20.000 kr. 15.000 kr. 15.000

Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et 

aktiverende og forebyggende sigte.              

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler 

fra §79-puljen til aktiviteter. Der opfordres til, at der også 

anvendes brugerbetaling på aktiviteterne.    

§79

17 Klubbens venner Formålet med venneforeningen er at 

støtte op omkring borgere og pårørende 

tilknyttet Demencenteret. 

Der søges tilskud til afholdelse af tre 

arrangementer - henholdsvis et forårs-, 

efterårs- og julearrangement.

Målgruppen er demente og deres pårørende. 

Omkring 100 borgere får glæde af 

aktiviteterne.

34379440

kr. 25.000 kr. 50.000 kr. 30.000

Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et 

aktiverende og forebyggende sigte.                

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud 

fra §79-puljen som tilskud til aktiviteter for borgere med 

demenssygdom. Det tildelte beløb i 2021 er samlet set 

30.000 kr - heraf i alt 10.000 kr. i tilskud til hvert af de tre 

arrangementer. Der opfordres til brugerbetaling i 

forbindelse med arrangementerne eller at foreningen gør 

brug af overskud. Der gives ikke tilskud til kørsel. 

§79 

Center- og brugerråd

18 Egeparkens brugerråd Formålet med rådet er at etablere et 

samvær omkring ugentlige aktiviteter og 

diverse fester i løbet af året. 

Der søges tilskud til de udgifter, der er 

forbundet med afviklingen af banko, 

foredrag, kor, fester mm. 

Målgruppen er ældre borgere. omkring 35-65 

deltager i aktiviteterne. 

36137517

kr. 10.000 kr. 15.000 kr. 10.000

Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et 

aktiverende og forebyggende sigte.              

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler 

fra §79-puljen til aktiviteter. Der opfordres til, at der også 

anvendes brugerbetaling på aktiviteterne. Derudover har 

brugerrådet et pænt overskud.       

§79 



19 Centerrådet Aktivcenter Ørbæk Formålet med rådet er, at pensionister og 

efterlønsmodtagere i Nyborg Kommune 

tilbydes et "værested" med rig 

udfoldelsesmuligheder, oplevelser, 

optimisme og livsglæde.

Der søges tilskud til en bustur, foredrag og 

underholdning.  

Målgruppen er pentionister og 

førtidspentionister. Centerrådet forventer, at 

omkring 50- 80 ældre borgere gør brug af 

hver aktivitet. 

36568437

kr. 20.000 kr. 30.000 kr. 20.000

Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et 

aktiverende og forebyggende sigte.          

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler 

fra §79-puljen til aktiviteter målrettet +65 årige borgere.    

Der tildeles midler til aktiviteter, men der opfordres til 

brugerbetaling. Derudover har centerrådet et pænt 

overskud. 

§79

Organisationer

20 Senioridrætten i Ullerslev Formålet med idrætsforeningen er 

gennem målrettede idrætstilbud og andet 

kulturelt virke at fremme den enkeltes 

seniores sundhed og trivlsel. 

Der søges tilskud til buskørsel (30 ældre 

borgere benytter bussen). Yderligere søges 

der om tilskud til årsfest og julefrokost. 

Målgruppen er seniorer 60+ og 

førtidspentionister. Omkring 160 borgere får 

glæde af aktiviteterne. 

32196543

kr. 35.000 kr. 77.200 kr. 45.000

Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et 

aktiverende og forebyggende sigte.        

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles et 

tilskud til dækning af kørsel til og fra aktiviteten samt 

årsfest. Foreningen har oplyst, at der er ca. 50 borgere, 

der benytter sig af buskørslen. Aktiviteten løber fra januar 

til december, og dermed koster kørslen 1144 kr. pr. 

borger. Det anbefales, at kørslen finaniseres gennem evt. 

brugerbetaling eller der ses på muligheder for flekstrafik 

og/eller samkørselsordninger. Derudover har foreningen 

et pænt overskud.

§79

Ældre- og seniorklub

21 IT-klubben +60 Formålet med klubben er at undervise 

mennesker over 60 år i EDB, brugen af en 

PC, internet, kommunens 

selvbetjeningsløsninger, borger.dk, 

netbank mm.

Der søges tilskud til sociale aktiviteter og drift 

herunder anskaffelse af en PC og en printer, 

samt forbrug af papir og printerpatroner mv. 

Målgruppen er klubbens medlemmer. 15-20 

borgere får glæde af aktiviteten.

39356678

kr. 5.000 kr. 6.000 kr. 5.000

Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et 

aktiverende og forebyggende sigte.             

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler 

fra §79-puljen til aktiviteter og anskaffelser.  

§79 

22 DSB pensionistforening, Nyborg Formålet med klubben er samvær og 

hygge. At forebygge ensomhed.

Der søges tilskud til banko, foredrag og spis-

sammen samt udflugter. 

Målgruppen er pensionerede DSB personale 

med partner samt afdødes ægtefælde. 25-32 

borgere får glæde af aktiviteterne. 

34032661

kr. 5.000 kr. 10.000 kr. 5.000

Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et 

aktiverende og forebyggende sigte.           

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler 

fra §79-puljen til aktiviteter målrettet +65 årige borgere. 

Der opfordres til, at der også anvendes brugerbetaling til 

aktiviteterne.  

§79

23 Seniorcaféen i Ullerslev Formålet med caféen er at give seniorer 

mulighed for at mødes og hygge sig én 

gang om måneden. Caféen er åben for 

alle. 

Der søges tilskud til underholdning i 

forbindelse arrangementer.

Målgruppen er klubbens medlemmer.  35-45 

borgere får glæde af aktiviteterne. 

34555559

kr. 0 kr. 5.000 kr. 5.000

Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et 

aktiverende og forebyggende sigte.         

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles det 

fulde beløb fra §79-puljen til aktiviteter målrettet +65 årige 

borgere.   

§79

24 Herrested Hyggeklub Formålet med klubben er at skabe hygge 

og underholdning for pensionister og +60.

Der søges tilskud til afholdelse af 

arrangementer, en forårsfest og en 

julefrokost samt drift. 

Målgruppen er klubbens medlemmer. Ca. 25 

borgere får glæde af aktiviteten.

30684508

kr. 10.000 kr. 15.000 kr. 10.000

Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et 

aktiverende og forebyggende sigte.           

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler 

fra §79-puljen til aktiviteter målrettet +65 årige borgere. 

Der opfordres til, at der også anvendes brugerbetaling på 

aktiviteterne. 

§79

25 Tårup-Frørup Seniorklub Formålet med klubben er at aktivere ældre 

borgere i Tårup-Frørup omegn samt skabe 

netværk.

Der søges tilskud til arrangementer, fester og 

udflugter samt drift.

Målgruppen er ældre borgere i Tårup og 

Frørup omegn. 25-40 borgere deltager pr. 

aktiviteterne.

33340419

kr. 10.000 kr. 14.000 kr. 10.000

Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et 

aktiverende og forebyggende sigte.       

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler 

fra §79-puljen til aktiviteter målrettet +65 årige borgere. 

Der opfordres til, at der også anvendes brugerbetaling på 

aktiviteterne. 

§79

26 Langå-Øksendrup-Svindinge Ældreklub Formålet med klubben er at lave aktiviteter 

for hjemmeboende pensionister.

Der søges tilskud til fællesspisning, 

arrangementer, husleje, markedsføring, 

underholdning og anskaffelser. 

Målgruppen er hjemmeboende pentionister i 

de tre byer og omegn. Mellem 20-60 borgere 

får glæde af hver aktivitet. 

38876161

kr. 20.000 kr. 32.000 kr. 25.000

Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et 

aktiverende og forebyggende sigte.        

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler 

fra §79-puljen til husleje og tilskud til aktiviteter målrettet 

+65 årige borgere. 

§79

27 SAMMUS, Nyborg Formålet med musikforeningen er at 

fungere som paraplyorganisation for de 

øvrige musikforeningerne i Nyborg 

Kommune. 

Der søges tilskud til drift af 25 sociale 

koncerter for ældre, handicappede m.fl. i 

2021. 

Målgruppen er +65 årige. Der er 20-60 

deltagere pr. koncert.

34631816

kr. 20.000 kr. 25.000 kr. 20.000

Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et 

aktiverende og forebyggende sigte.        

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler 

fra §79-puljen til aktiviteter målrettet +65 årige borgere. 

Dette giver mulighed for at afholde 20 koncerter i Nyborg 

Kommune.  

§79

Afslag  



28 FBU - Forældrelandsforeningen i region 

syddanmark

Formål med foreningen at samle og støtte 

forældre med børn og unge for særlig 

støtte. 

Der søges tilskud til aktiviteter og udflugter.  Målgruppen er forældre med anbragte børn 

samt søskende. Omkring 6-15 borgere fra 

Nyborg Kommune anslås at få glæde af 

aktiviteten. 

29709416

kr. 0 kr. 40.000 kr. 0

Aktiviteten har et socialt og sundhedsmæssigt sigte. Dog 

er aktiviteten ikke forankret i Nyborg Kommune.                                  

Administrationen anbefaler, at der gives afslag på 

ansøgningen. Der søges støtte til 6-15 borgere i Nyborg 

Kommune (anslået) og øvrige borgere i andre kommuner. 

§18  

29 Børns vilkår Formålet med foreningen er at styrke og 

forbedre børns udviklingsmuligheder, 

opvækst og vilkår i Danmark. Give børn 

mulighed for at tale med en voksen og 

dele deres volsomme oplevelser.

Der søges tilskud til fysisk rammer, udstyr, 

oplysningsarbejde, frivillige (fx bisiderkorps) 

og projekter på børnetelefonen. 

Målgruppen er børn og unge. Det anslås at 

0,3 % af målgruppen er bosedende i Nyborg 

Kommune. 

10634792

Afslag i 

2019 og 

2020 kr. 15.000 kr. 0

Aktiviteten har et forebyggende og sundhedsmæssigt 

sigte. Dog er aktiviteten ikke forankret i Nyborg 

Kommune.                                         

Administrationen anbefaler, at der gives afslag på 

ansøgningen. Der søges også støtte i andre kommuner.

§18

30 Dansk Præmatur Forening Formålet med foreningen er at støtte og 

rådgive forældre til for tidligt fødte børn. At 

præge lovgivningen positivt og at skabe 

større forståelse for mulige senfølger mm. 

Der søges tilskud til en kampagne til 

daginstitutioner med henblik på rådgivning til 

pædagogerne.  

Målgruppen er fagfolk og pædagoger i 

daginstitutioner. Sækundært forældre til 

fortidligt fødte. Der er ikke angivet hvor 

mange borgere i Nyborg Kommune, der får 

glæde af aktiviteten.

27199488

Afslag i 

2020 kr. 18.000 kr. 0

Aktiviteten har et oplysende sigte. Dog er aktiviteten ikke 

forankret i Nyborg Kommune.                                         

Administrationen anbefaler, at der gives afslag på 

ansøgningen. Der søges også støtte i andre kommuner.

§18

31 Fyns Døveforeningen, Fyn Formålet med foreningen er at fremme de 

fynske døves interesser og være dem til 

gavn socialt og kulturelt. 

Der søges tilskud til foredrag mm. formidlet 

på tegnsprog. Kortspil, udflugter og 

familieaktiviteter samt tilskud til et 

aktivitetscenter for døve på fyn. 

Målgruppen er hørehæmmede. Der er 

registreret 30 medlemmer i Nyborg Kommune, 

der kan få glæde af aktiviteten.

16238112

Afslag i 

2020 kr. 35.000 kr. 0

Aktiviteten har et forebyggende og sundhedsmæssigt 

sigte. Dog er aktiviteten ikke forankret i Nyborg 

Kommune.                                         

Administrationen anbefaler, at der gives afslag på 

ansøgningen. 

§18

32 FødevareBanken, Fyn Formålet med foreningen er at reducere 

madspil og samtidig hjælpe socialt udsatte 

borgere. 

Der søges tilskud til frivilligpleje og løn til 

frivilligkoordinator. 

Målgruppen er socialt udsatte borgere. I 

Nyborg Kommune leverer Fødevarebanken til 

Café Danehof og Den Blå Café, som til 

sammen har omkring 60 brugere. 

Fødevarebanken har 31 faste frivillige til at 

levere maden i bl.a. Nyborg. 

32573371

Afslag i 

2020 kr. 10.000 kr. 0

Aktiviteten har et socialt og sundhedsmæssigt sigte. Dog 

er aktiviteten ikke forankret i Nyborg Kommune.                                         

Administrationen anbefaler, at der gives afslag på 

ansøgningen. Der søges også støtte i andre kommuner.

§18

33 ULF (Udvikling, ligestilling og 

forskellighed)

Formålet med foreningen er at arbejde for 

udviklingshæmmedes ret til 

selvbestemmelse. 

Der søges tilskud til drift, aktiviteter og 

herunder et it-projekt, der skal hjælpe med at 

bryde isolation. 

Målgruppen er udviklingshæmmede. Det er 

anslået at i alt 60 borgere i Nyborg Kommune 

får glæde af aktiviteten. 

17632809

kr. 0 kr. 31.000 kr. 0

Aktiviteten har et forebyggende og sundhedsmæssigt 

sigte. Dog er aktiviteten ikke forankret i Nyborg 

Kommune.                                         

Administrationen anbefaler, at der gives afslag på 

ansøgningen. Der søges sandsynligvis også støtte i 

andre kommuner.

§18

34 DLHM (Hals- og mundhuleopererede) 

Lokalforening for Fyn og øerne

Formålet er at samle målgruppe og 

pårørende til social sammenvær.

Der søges tilskud til udflugter og 

arrangementer. Samt markedsføring. 

Målgruppen er foreningens medlemmer og 

pårørende. Antal er ikke opgivet 

38154575

kr. 0 kr. 13.500 kr. 0

Aktiviteten har et socialt sigte.                                                     

Administrationen anbefaler, at der gives afslag på 

ansøgningen, da aktiviteten ikke er forankret i Nyborg 

Kommune. 

§18 

Samlet beløb der er ansøgt for kr. 740.700

Beløb i §18-puljen 2021 kr. 255.741

Beløb der udmøntes fra §18 puljen kr. 201.500

Mer/mindreforbrug kr. 54.241

Beløb i §79-puljen 2021 kr. 256.713

Beløb der udmøntes fra §79 puljen kr. 205.000

Mer/mindreforbrug kr. 51.713
Samlet beløb kr. 512.454 kr. 406.500

Samlet mer/mindreforbrug kr. 105.954


