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

aktiviteten?
CVR/konto

Ansøgt beløb i 

kr. for 2023

Beslutning om 

udmøntning i 

kr. 2023

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 at afholde en 

sundhedsdag i samarbejde med bl.a. 

Sundhed og Træning, herunder honorar til 

foredragsholder, forplejning, annoncering 

mm.

Målgruppen er primært patienforeningernes 

medlemmer samt pårørende, samarbejds-

partnere og andre interesserede. Der 

forventes ca. 150 deltagere til 

sundhedsdagen. 

38593196 kr. 30.250 kr. 20.000 Aktiviteten har et sundhedsmæssigt sigte. Administrationen 

anbefaler, at Patientforeningernes hus tildeles tilskud fra puljen til 

materialer og aktiviteter, og at de også samarbejder med andre 

sundhedsrelaterede foreninger omkring arrangementet. Det 

anbefales yderligere at søge hjælp og støtte vedr. annoncering og 

produktion af flyer i Frivilligcenter Nyborg.

2 Gigtforeningen, Nyborg Formålet med foreningen er at etablere 

månedlige aktiviteter for Gigtforeningens 

medlemmer, og tilbyde en blanding af 

patientinformation, socialt samvær og 

virksomhedsbesøg. 

Der søges tilskud til årsmøde, udflugter, 

oplæg og besøg. 

Målgruppen er foreningens 50 medlemmer 

samt deres pårørende. 

42061611 kr. 16.000 kr. 10.000 Aktiviteterne har et socialt, sundhedsmæssigt og forebyggende sigte.                                

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra puljen til 

udflugter og oplæg. De øvrige aktiviteter, som fremgår af 

ansøgningen, har Nyborg Kommune allerede tildelt midler til sidste 

år. Der opfordres til, at der også anvendes brugerbetaling på 

aktiviteterne. 

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 om ensomhed og 

mental sundhed, uddendørs 

hjerterehabilitering, gå med hjertet i 2023, 

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. 28.000 kr. 20.000 Aktiviteterne har et socialt, sundhedsmæssigt og forebyggende sigte.                                

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra puljen til 

aktiviteter. Der opfordres til, at finansiering af førstehjælpskursus 

findes andet sted. 

4 FIT (Patientforeningernes frivillige 

instruktørteam) i Nyborg

Formålet med FIT er at tilbyde selvtræning 

for alle deres medlemmer. Det vil sige de 

borgere, der har en kronisk lidelse eller har 

været i genoptræningsforløb i Nyborg 

Kommune. 

Der søges tilskud til drift, træningselastikker 

og arrangementer. 

Målgruppen er de 12 patientforeningers 

medlemmer. 

40155708 kr. 5.000 kr. 4.000 Aktiviteterne har et socialt, sundhedsmæssigt og forebyggende sigte. 

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra puljen til 

aktiviteter.                                

5 Hjernesagen - Nyborg, Kerteminde, 

Odense og Nordfyn

Formålet med foreningen er at forebygge 

blødninger og blodpropper i hjernen, og 

sikre den bedst mulige behandling, 

genoptræning, rehabilitering og støtte til 

medlemmer og pårørende.

Der søges tilskud til en caféaktiviteter, 

kreativt værksted, spis sammen, udflugter og 

debat og temaaftener samt åben rådgivning. 

Målgruppen er foreningens 59 medlemmer og 

pårørende. Det forventes, at aktiviteten kan 

gavne 140 borgere i Nyborg Kommune.

33425406 kr. 15.445 kr. 10.000 Aktiviteten har et sundhedsmæssigt sigte. Administrationen 

anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra puljen til aktiviteter og drift. 

Vedr. annoncering henvises til Nyborg Frivilligcenter.

6 Hjerneskade Foreningen Fyn - del af 

PAFO

Foreningen har lokale aktiviteter i Nyborg. 

Formålet med foreningen er at lave 

aktivteter for borgere og deres pårørende. 

Der søges tilskud til indkøb af 

solsikkesnoren, foredrag og udflugt. 

Derudover søges tilskud til porto vedr. 

nyhedsbrev og lokaleleje til café. 

Målgruppen er medlemmer og pårørende. 12259670 kr. 11.000 kr. 8.000 Aktiviteten har et sundhedsmæssigt sigte. Administrationen 

anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra puljen til aktiviteter og drift. 

Vedr. lokale til café henvises til Vestervold og til at kontakte Nyborg 

Frivilligcenter.

7 Astma-Allergi Foreningen, Nyborg Formålet med foreningen er at forbedre 

livskvaliteten, såvel socialt som medicinsk 

for deres medlemmer.

Der søges tilskud til en luftballonssommer-

camp for børn mellem 9-17 år i målgruppen. 

Der er 25 medlemmer i Nyborg Kommune, 

hvoraf 2 børn og unge i alderen 9-17 kan få 

glæde af aktiviteten. 

17775901 kr. 2.500 kr. 2.000 Aktiviteten har et sundhedsmæssigt sigte. Administrationen 

anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra puljen til deltagelse i 

sommercampen. 

8 Diabetesforeningen, Nyborg Fårmålet med foreningen er at skabe 

netværk og aktiviteter for mennesker med 

diabetes og pårørende. 

Der søges tilskud til drift, oplysning i grupper, 

motionsaktiviteter og markedsføring.

Målgruppen er patienforeningernes 

medlemmer. 

35231528 kr. 10.000 kr. 5.000 Aktiviteterne har et socialt, sundhedsmæssigt og forebyggende sigte.                                

Administrationen anbefaler, at frivilliggruppen tildeles tilskud fra 

puljen.

Øvrige foreninger

9 Naturfællesskabet - Nyborg Formålet med fællesskabet er at etablere 

et netværk for de deltagere, der har 

deltaget i kommunens sundhedstilbud - 

Sund i Naturen, således at aktiviteterne og 

netværket kan fortsættes. Fællesskabet 

drives af netværkets medlemmer. 

Der søges tilskud til aktiviteter som fx 

foredrag, sheltertur, sejltur og kørsel.

Målgruppen er mennesker, der oplever 

symptomer på stress, angst, depression, 

ensomhed, nedtrykthed, har lavt selvværd 

eller har kronisk eller langvarig sygdom - og 

som har deltaget i det kommunale tilbud 

"Sund i Naturen" og herefter ønsker at mødes 

med ligesindede. Der er pt. 38 personer i 

netværket, der kan få glæde af 

Naturfællesskabet.  

31148611 kr. 10.000 kr. 10.000 Aktiviteterne har et socialt, sundhedsmæssigt og forebyggende sigte.                                

Administrationen anbefaler, at frivilliggruppen tildeles tilskud fra 

puljen, da det er en nyopstartet aktivitet med et særligt fokus på at 

fortsætte det arbejde, der allerede er igangsat i kommunalt regí - nu 

drevet af frivillige. 

10 ØSH - Østfyns Sociale Hånd, Nyborg Formålet med foreningen er at drive social 

café og værested samt arrangerer ture og 

lave arrangementer for udsatte og 

ensomme borgere.  

Der søges tilskud til leje af en bus - så de kan 

komme en tur på Bakken.  

Foreningens 152 medlemmer. 30629124 kr. 13.500 kr. 13.000 Aktiviteterne har et socialt og forebyggende sigte. 

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra puljen til 

buskørsel i forbindelse med udflugt. 

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

drive formidling af voksenvenner til børn, 

der mangler voksenkontakt.

Der søges tilskud til annoncering og 

synliggørelse, aftenmøder, udflugt,  

julearrangement og uddannelse og drift så 

som gebyr, kontingenter, kørsel mm.

Målgruppen er ensomme, sårbare børn og 

unge, med spinkelt netværk og voksenkontakt.

36099887 kr. 25.260 kr. 23.000 Aktiviteterne har et socialt og forebyggende sigte. 

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra puljen til 

aktiviteter, kurser og tilskud til rekruttering af nye voksenvenner. 
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12 Beboerforeningen 'Færgelejet´ Formålet med foreningen er at varetage 

fællesskabet interesser og tage initiativ til 

at inddrage det omgivende lokalsamfund i 

fællesprojekter. 

Der søges tilskud om gennemførelse af IT 

kursus - Stay Connectet samt jubilæumsfest 

og åbent hus i færgelejet. 

Målgruppen er alle i alderen + 50 dog primært 

foreningens 67 medlemmer.  

40888128 kr. 40.000 kr. 15.000 Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et aktiverende sigte.                 

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler fra puljen til 

aktiviteter og investeringer. Der opfordres yderligere til, at der også 

anvendes brugerbetaling på aktiviteterne samt at aktiviteterne er 

åbne, og at det omgivende lokalsamfund inddrages.

13 Social Café Røde Kors Formålet med foreningen er at styrke 

socialt samvær, give mulighed for, at 

fællesskaber kan opstå på tværs af alder, 

køn mm. samt forebygge og bekæmpe 

ensomhed. 

Der søges tilskud til leje af biograf, så der 

kan vises en film efter en torsdagscafé. 

Målgruppen er ikke defineret, men det er ofte 

ældre kvinder, der besøger caféen. Der 

forventes op til 40 besøgene.   

34569975 kr. 5.000 kr. 4.000 Aktiviteterne har et socialt og forebyggende sigte. 

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra puljen til 

aktiviteten.

14 Det Interkulturelle Hus, Nyborg 

(Mødestedet)

Formålet med foreningen er at være 

omdrejningspunkt for kulturmøder i 

Nyborg. 

Der søges tilskud til sommerskole for børn og 

unge, herunder honorar til en kreativ 

underviser.   

Målgruppen er børn og unge fra udsatte 

familier, nydanskere/flygtninge. 

Sommerskolen arrangeres og drives af 

frivillige og derudover en kreativ underviser 

med pædagogisk erfaring med børn og unge. 

61100689 kr. 30.000 kr. 30.000 Aktiviteterne har et socialt sigte.     

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra puljen til 

aktiviteter for udsatte børn og unge. 

15 Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe - 

Nyborg

Formålet med foreningen er at skabe 

muligheder for netværksdannelse og 

samarbejde - samt videns og 

erfaringsudvælsling. 

Der søges tilskud til facilitering af og 

forplejning af ugentlige møder for ukrainske 

børn og voksne på Vestervold. 

Sæsonbestemte events og aktiviteter. 

Mulighed for indkøb af mindre anskaffelser.  

Målgruppen er nydanskere og 

indvandregrupper - og i denne sammenhæng 

særligt ukrainegruppen på Vestervold - Der er 

for nuværende 143 ukrainere i Nyborg 

Kommune. 

20699310 kr. 45.000 kr. 38.000 Aktiviteten er netværksskabende - har et socialt og integrerende 

sigte. Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra 

puljen.

16 Dansk Flygtningehjælp - Højvanggruppen 

Ullerslev 

Fårmålet med foreningen er socialt 

samvær, værested og fremme integration, 

hjælp til sprog og lektielæsning. 

Der søges tilskud til at holde arrangementer 

og udfluger hen over året. Samt ugentlige 

møder i Ullerslev.

Målgruppen er flygtninge og invandre i 

Ullerslev og omegn. Der er i alt mellem 20-40 

deltagere i deres arrangementer og ugentlige 

møder er der 15-40 deltagere.  

41875038 kr. 30.000 kr. 24.000 Aktiviteten har et socialt, netværksskabende og integrerende sigte. 

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra puljen

17 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, markering af højtider, ture ud 

af huset for at træne sociale færdigheder.

Målgruppen er unge psykisk sårbare i alderen 

16-35 år. Omkring 11 unge er pt. frivillige og 

medlemmer. Aktiviteterne er for alle unge, der 

har det svært og som søger et fællesskab. 

33292066 kr. 22.500 kr. 15.000 Aktiviteterne har et socialt, sundhedsmæssigt og forebyggende sigte.     

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra puljen til 

aktiviteter for udsatte unge. Foreningen understøtter målsætningerne 

i Nyborg Kommunes Ensomhedsstrategi ved at være 

netværkskabende for udsatte unge.

18 Fodslaw, Nyborg Formålet med klubben er at skabe socialt 

samvær gennem motion.

Der søges tilskud til en printer og til at 

opretholde en bankkonto. 

Målgruppen er klubbens medlemmer - i alt 47 

personer - herunder unge ældre og ensomme.  

41666390 kr. 8.000 kr. 5.000 Aktiviteterne har et socialt, sundhedsmæssigt og forebyggende sigte.     

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra puljen til 

drift og anvender printeren i Frivilligcenter Nyborg til flyers og øvrigt.

19 FitForKids - Nyborg FitForKids Nyborg er et nyt lokalt initiativ. 

Formålet med aktiviteten i Nyborg er, at 

etablere et frivilligbåret idtrætstilbud til 

overvægtige og inaktive børn. 

Der søges tilskud til opstart herunder 

rekruttering, uddannelse, arrangementer og 

events samt drift. 

Målgruppen er overvægtige og indaktive børn 

og unge og deres familier, der ikke passer ind 

i almindelige forenings/motionstilbud.

33539266 kr. 35.000 kr. 25.000 Aktiviteterne har et forebyggende og sundhedsmæssigt sigte. 

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra puljen til 

etablering. Adninistrationen anbefaler desuden, at foreningen går i 

dialog med kommunens relevante afdellinger i forhold til fx 

rekruttering af målgruppen, lokaler, og hvorledes initiativet spiller ind i 

de øvrige indsatser. Yderligere vil Frivilligcenter Nyborg kunne være 

behjælpelig med synliggørelse og rekruttering af frivillige.  

20 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 i 2020. Der 

søges midler til aktiviteter i caféen samt 

udgifter til web., frivilligoordinering, ledelse og 

økonomistyring, lønninger og evaluering, 

transport og møder og drift, herunder 

forsikring mv. 

Målgruppen er unge fra 13- 21 årige. Der 

komme mellem 5-15 elever i lektiecaféen 

ugentligt. 

34002363 kr. 41.500 kr. 20.000 Aktiviteterne har et forebyggende sigte.     

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra puljen til 

aktiviteter for målgruppen, frivilligkoordinering og markedsføring. 

Øvrige udgifter må finansieres på anden vis. Yderligere henvises til 

den hjælp og sparring foreningen kan hente i Frivilligcenter Nyborg 

vedr. rekruttering.

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

kompetencerne, sundheden og de sociale

relationer blandt beboerne i boligområdet.

Aktiviteterne er desuden 

kriminalitetsforebyggende bl.a. rekrutteres 

borgerne til

frivilligopgaver, hvilket også skaber

samvær og medborgerskab.

Der søges tilskud til pigeklub, café, 

lektiecafé, sociale caféer for voksne, 

temadage og mindre arrangementer, 

pusterummet, børnegruppe, trivsel - sundhed 

og motion, spis sammen arangement på 

tværs af alder og etnicitet, udvikling af 

foreningsguide, makkerlæsning, løb og gang-

aktiviteter 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. 1300

beboere. der er 830 beboere i Sprotoften. 

62047518 kr. 45.000 kr. 32.000 Aktiviteterne har et socialt, sundhedsmæssigt og

forebyggende sigte.

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra puljen til 

aktiviteter for udsatte borgere herunder særligt børn og unge. 

Foreningen tildeles tilskud, da aktiviteterne er til glæde og gavn for 

Sprotoftens, Johannesgaarden og Sofiegaardens mange beboere 

samt understøtter målsætningerne i Nyborg Kommunes 

Ensomhedsstrategi og Sundhedspolitik. 

22 NGIF - Idræt for Sindet Formålet med indsatsen er at tilbyde et 

fællesskab, gymnastik og bevægelse for 

psykisk sårbare borgere.  

Der søges tilskud til en deltagelse i en 

idrætsfestival i Vejle - således at 

egenbetalingen begrænses til et beløb, som 

målgruppen har mulighed for at betale samt 

tilskud til transport til festivalen.  

Målgrupen er alle psykisk sårbare i Nyborg 

Kommune.  Det forventes, at der kan komme 

20 deltagere afsted. 

18906511 kr. 20.000 kr. 18.000 Aktiviteterne har et socialt, sundhedsmæssigt og

forebyggende sigte.

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud

fra puljen til deltagelse i festival for psykisk sårbare.  

23 Kvisten - Bjeringbro Formålet med Kvisten er at give 

psykoterapeutisk behandling til 

målgruppen med senfølger efter overgreb. 

Der søges tilskud til kurser, supervision og 

frivilligmøder - samt kompetenceudvikling og 

udd. af frivillige samt kørsel og annoncering. I 

Nyborg Kommune har Kvisten 1 frivillig 

psykoterapeut. 

Målgruppen er voske med senfølger efter 

overgreb. Det anslås, at 2 borgere og 1 frivillig 

i kommunen får glæde af aktiviteten. De vil 

dog gerne finde 4 borgere i målgruppen samt 

rekruttere 1 frivillig behandler mere.

30464193 kr. 12.500 kr. 3.000 Aktiviteten har et sundhedsfremmende sigte. Aktiviteten varetages af 

en frivillig fra Nyborg Kommune og er dermed forankret her. 

Aktiviteten kommer minimum 2-4 borgere fra Nyborg Kommune til 

glæde og gavn, hvorfor administrationen anbefaler, at der gives støtte 

til opkvalificering og kompetenceudvikling. Derudover opfordres 

foreningen til at tage kontakt til Frivilligcenter Nyborg for hjælp til 

annoncering og rekruttering.



24 Projekt Frivillig I Fællesskab (forankret på 

tværs af Frivilligcenter Nyborg og SEGL)

Formålet med projektet er at unge med 

funktionsnedsættelse bliver introduceret til 

frivilligt arbejde og foreningslivet bliver en 

del af deres liv fremover.

Der søges opstartsmidler til projekt 'Frivillig i 

Fællesskab', hvor borgere med 

funktionsnedsættelser får mulighed for at 

blive frivillige. NCN søger tilskud til en 

projektmedarbejder, der i projektperioden 

2023 kan facilitere og koordinere projektet. 

Målgruppen i projektet er borgere med 

funktionsnedsættelser og handicap. Der er 

indgået et samarbejde med SEJL - og 

projektet forventer at omfatte 40 unge tilknyttet 

STU. Den særligt tilrettelagte uddannelse i 

Nyborg Kommune. 

37622710 kr. 60.000 kr. 30.000 Aktiviteterne har et socialt, sundhedsmæssigt og

forebyggende sigte.

Administrationen anbefaler, at projektet tildeles tilskud

fra puljen. Projektet understøtter desuden Nyborg Kommunes 

Frivillighedspolitik, Ensomhedsstrategi og Sundhedspolitik. 

25 DH-Nyborg (Dansk Handicaporganisation Formålet med foreningen er at understøtte 

mennesker med handicap, så de kan leve 

som alle andre. 

Der søges opstartstilskud. Foreningen har 

netop etableret en bestyrelse i Nyborg 

Kommune, men har endnu ingen 

medlemmer. Således søges der tilskud til 

logotryk på t-shirt, leje af bod, så de kan 

komme ud til arrangementer og gøre sig selv 

synlige samt annoncering mv. 

Målgruppen er mennesker med handicap. 14766383 kr. 25.000 kr. 12.000 Aktiviteten har et sundhedsmæssigt sigte. Administrationen 

anbefaler, at foreningen tildeles midler fra puljen til deres opstart. 

Administrationen anbefaler endvidere, at den nyopstartede forening 

går i dialog med relevante afdelinger i Nyborg Kommune - bl.a. 

Socialafdelingen i forhold til at nå ud til målgruppen. Endvidere kan 

foreningen få hjælp til annoncering, synliggørelse og rekruttering af 

medlemmer i Frivilligcenter Nyborg. 

26 Ungdommens Røde Kors - lokalafdeling Formålet med foreningen er at lave 

indsatser for børn og unge.

Der søges tilskud til en lektiecafé i 

Sprotoften. 

Målgruppen er børn og unge i og omkring 

Sprotoften. 

28250479 kr. 15.000 kr. 12.000 Aktiviteten er målrettet børn og unge, og har et aktiverende og 

forebyggende sigte.             

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler fra puljen 

som tilskud til aktiviteter. Der henvises til, at der kan drøftes et 

samarbejde om lektiecaféer mellem Ungdommens Røde Kors og 

Sprotoften (den boligsociale helhedsplan), da det er for samme eller 

lignende målgruppe. 

27 Dansk Præmatur Forening Formålet med foreningen er at støtte og 

rådgive forældre til for tidligt fødte børn. 

Foreningen vil præge lovgivningen positivt 

og at skabe større forståelse for mulige 

senfølger mm. 

Der søges tilskud til temaaften i Nyborg 

Kommunes dagtilbud omkring børn med 

stressede nervesystem som følge af en svær 

start på livet. Der søges tilskud til 

oplægsholder, lokaleleje, annoncering og 

forplejning.   

Målgruppen er fagfolk og pædagoger i 

daginstitutioner. Sækundært forældre til 

fortidligt fødte i Nyborg Kommune.

27199488 kr. 10.500 kr. 8.000 Aktiviteten har et oplysende sigte. Administrationen anbefaler, at 

foreningen tildeles midler fra puljen til en foredragsholder. 

Administrationen anbefaler yderligere, at foreningen går i dialog med 

Frivilligcenter Nyborg vedr. lån af lokale og annoncering.   

28 FDDB - Foreningen Danske Døv-blinde Formålet er at understøtte foreningens 

formål. 

Der søges på vegne af medlemmer 

bosidende i Nyborg Kommune. Der søges 

tilskud til deltagelse i erfagruppemøde - hjælp 

til selvhjælpsgruppe. 

Målgruppen er medlemmer fra foreningen. 

Der er 2 borgere fra Nyborg Kommune, der får 

glæde af aktiviteten én gang om måneden. 

16867691 kr. 4.623 kr. 2.000 Aktiviteten har et forebyggende og sundhedsmæssigt sigte. 

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler fra puljen til 

deltagelse i erfa-grupper. Aktiviteten er ikke forankret i Nyborg 

kommune, men regionalt forankret, men formålet er at være 

netværksskabende for de berørte borgere fra Nyborg Kommune.  

29 Fyns Døveforeningen, Fyn Formålet med foreningen er at afvikle 

aktiviteter for døve i Nyborg Kommune 

samt fremme de fynske døves interesser 

og være dem til gavn socialt og kulturelt. 

Der søges tilskud til foredrag mm. formidlet 

på tegnsprog samt kortspil, udflugter og 

familieaktiviteter i Nyborg 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 kr. 50.000 kr. 25.000 Aktiviteten har et forebyggende og sundhedsmæssigt sigte. 

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler fra puljen til 

aktiviteter i Nyborg Kommune. 

30 SAND SYDFYN (De hjemløses 

landsorganisation)

Formålet med foreningen er at støtte 

hjemløse samt at lave netværk og 

rådgivning mm.

Foreningen laver opsøgende arbejde og 

besøg i krisecenter Ellested ved Ørbæk. 

Målgruppen er hjemløse på Syd og Øst Fyn. 

Kvinderne på krisecentret får glæde af 

aktiviteten. 

29262403 kr. 5.000 kr. 1.000 Aktiviteterne er oplysende og har et socialt og sundhedsmæssigt 

sigte.     

Administrationen anbefaler, at der gives et tilskud fra puljen til den 

aktivitet, der omfatter besøg på krisecenteret nær Ørbæk.  

31 Palliativt - Frivilligt netværk Formålet med foreningen er at understøtte 

frivilligindsatser i eget hjem hos 

uhelbredeligt syge og deres pårørende.

Der søges mider til at uelbredeligt sye, der er 

visiteret kan få besøg af en frivillig, som kan 

skabe tryghed.

Målgruppen er 5 syge og deres pårørende i 

Nyborg Kommune. Der er ikke angivet hvor 

mange nyborg borgere, der får glæde af 

aktiviteten

34786895 kr. 3.000 kr. 2.000 Aktiviteten har et forebyggende og sundhedsmæssigt sigte. 

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler fra puljen.                               

32 Nedsatsyn.dk Formålet er at udføre frivilligt arbejde til 

fordel for personer med nedsat syn i 

Danmark og i denne ansøgning for 

borgere med nedsat syn i  Nyborg 

Kommune. 

Der søges tilskud til en udflugt til Sprogø 

samt byvandring i Nyborg. 

Målgruppen er borgere med nedsat syn og 

deres pårørende i Nyborg Kommune - der 

forventes ca. 25 deltagere. 

37587869 kr. 12.725 kr. 5.000 Aktiviteten har et netværksskabende sigte. Administrationen 

anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra puljen til udflugt. 

Administrationen anbefaler også at foreningen gør brug af 

brugerbetaling til turen. 

Venneforeninger, center og brugerråd

33 Svanedammens Venner Formålet med venneforeningen er at øge 

trivslen blandt centrets beboere. 

Der søges sommerhustur og underholdning. Målgruppen er beboerne på Svanedammens 

plejecenter. Mellem 30-40 borgere får glæde 

af aktiviteterne. 

36115394 kr. 19.000 kr. 17.000 Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et aktiverende og 

forebyggende sigte.              

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler fra puljen 

som tilskud til aktiviteter. Der opfordres til, at der også anvendes 

brugerbetaling på aktiviteterne.    

34 Klubbens venner - Tårnparken Formålet med venneforeningen er at støtte 

op omkring borgere og pårørende tilknyttet 

Demencenteret. 

Der søges tilskud til afholdelse af tre 

arrangementer - fx julefrokost, en forårsfest 

med levende musik og udflugter.

Målgruppen er demente og deres pårørende. 

Omkring 80-100 borgere får glæde af 

aktiviteterne.

34379440 kr. 60.000 kr. 22.000 Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et aktiverende og 

forebyggende sigte.                

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles tilskud fra puljen 

som tilskud til aktiviteter for borgere med demenssygdom. Der 

opfordres til brugerbetaling i forbindelse med arrangementerne eller 

at foreningen gør brug af foreningens overskud.



35 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, motioncykel 

samt en motionsmaskine 'Nu Step'. 

Målgruppen er pensionister og 

førtidspentionister. Centerrådet forventer, at 

omkring 50-100 ældre borgere gør brug af 

hver aktivitet. 

36568437 kr. 90.000 kr. 22.000 Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et aktiverende og 

forebyggende sigte.          

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles et mindre tilskud fra 

puljen. Der er tidligere blevet givet tilskud til lignende maskiner - i 

2019 fik foreningen 35.000 til indkøb af et træningsredskab. Der 

tildeles midler til aktiviteten, men der opfordres til også at søge 

eksterne fonde til finansiering af træningsredskab. Derudover har 

centerrådet et pænt overskud - i alt 27.000 kr i likviditet. 

Ældre og seniorklubber

36 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 (30-40 ældre 

borgere benytter bussen). Yderligere søges 

der om tilskud til annoncer, årsfest og 

julefrokost. 

Målgruppen er seniorer 60+ og 

førtidspentionister. Andre med kroniske 

sygdomme er velkomne Omkring 150 borgere 

får glæde af aktiviteterne. 

32196543 kr. 85.300 kr. 40.000 Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et aktiverende og 

forebyggende sigte.        

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles et tilskud til kørsel 

samt tilskud til de to fester. Foreningen har pt. 129.000 kr. i likviditet.  

Administrationen opfordrer til at bruge uforbrugte midler eller 

brugerbetaling i forbindelse med julefesten. 

37 Husorkestret i Ørbæk Formålet med klubben er styrke socialt 

samvær, livskvalitet og velfærd gennem  

musik.  

Der søges tilskud til aflønning af dirigentløn - 

hvilket er en forudsætning for gruppens virke 

som orkester. 

Målgruppen er orkesterets 15 medlemmer. 43171283 kr. 8.000 kr. 8.000 Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et aktiverende og 

forebyggende sigte.             

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler fra puljen til 

aflønning af dirigent.   

38 DSB pensionistforening, Nyborg Formålet med klubben er samvær og 

hygge og at forebygge ensomhed.

Der søges tilskud til banko, foredrag, 

fællesspisning og udflugter. 

Målgruppen er pensionerede DSB personale 

og deres partnere. 25-32 borgere får glæde af 

aktiviteterne. 

34032661 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 puljen til 

aktiviteter målrettet +65 årige borgere. Der opfordres til, at der også 

anvendes brugerbetaling til aktiviteterne.  

39 Seniorcaféen i Ullerslev Formålet med caféen er at give seniorer 

mulighed for at mødes og hygge sig én 

gang om måneden. 

Der søges tilskud til underholdning i 

forbindelse arrangementer.

Målgruppen er klubbens medlemmer.  35-45 

borgere får glæde af aktiviteterne. 

32196543 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 

puljen til aktiviteter målrettet +65 årige borgere.   

40 Aktivitetsforeningen Vestervold Formålet med foreningen er at tilbyde 

aktiviteter til seniorer på Vestervold. 

Der søges tilskud til foredrag og 

underholdere.

Målgruppens er foreningens 293 medlemmer. 35784691 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 puljen til 

aktiviteter målrettet foreningens medlemmer. Administrationen 

anbefaler, at der fx samarbejdes med andre foreninger, og at 

foredragene åbnes for flere målgrupper fx. øvrige brugere af 

Vestervold.    

41 Faglige Seniorer Formålet er at varetage seniorers 

interesser med baggrund i de faglige 

organisationers værdigrundlag. Dette kan 

være gennem oplysende aktiviteter. 

Der søges tilskud til en debatskabende 

aktivitet med dans og foredrag samt en 

udflugt til Sprogø. 

Målgruppen er klubbens medlemmer samt 

førtidspensionister. Derforventes ca. 20-30 

personer. Udflugten er ligeledes for klubbens 

medlemmer ca. 30-50 deltagere. 

30684508 kr. 31.200 kr. 11.000 Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et aktiverende og 

forebyggende sigte.           

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler fra puljen til 

den debatskabende aktivitet og udflugt. Administrationen anbefaler 

også, at foreningen gør brug af brugerbetaling til turen. 

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

borgere i Tårup-Frørup omegn samt skabe 

netværk.

Der søges tilskud til eftermiddags-

arrangementer med foredrag og andet, en 

forårsfest og høstfest og to udflugter samt 

drift.

Målgruppen er ældre borgere i Tårup og 

Frørup omegn. Det skønnes, at 70-80 

personer benytter sig af tilbudene i løbet af en 

sæson med 25-40 borgere deltager pr. 

aktivitet.

33340419 kr. 14.000 kr. 12.000 Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et aktiverende og 

forebyggende sigte.       

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler fra puljen til 

aktiviteter målrettet +65 årige borgere. 

43 Hemmingway Club Nyborg Formålet med klubben er at lave aktiviteter 

for mænd i alderen +65 med henblik på at 

opbygge et socialt fællesskab og 

forebygge ensomhed.

Der søges tilskud til foredragsholdere og 

andre eksterne indslag. 

Klubben er nyopstartet og under opbygningen, 

og der er pt. i alt 20 mænd i klubben.  

37622710 kr. 10.000 kr. 8.000 Aktiviteten er nyopstartet og målrettet ældre mænd, og har et 

aktiverende og forebyggende sigte.        

Administrationen anbefaler, at klubben tildeles midler fra puljen. 

44 Ellingegruppen (gåtur til volden) Formålet med gruppen er at arrangere en 

årlig aktivitet for ældre og gangbesværede 

i Ellinge og omegn. 

Der søges tilskud til en tur til en gåtur til 

Volden. 

Målgruppen er enlige seniorer, ældre og 

gangbesværede. 

37622710 kr. 7.000 kr. 7.000 Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et aktiverende og 

forebyggende sigte.        

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler fra puljen til 

aktiviteten.  

45 SAMMUS, Nyborg Formålet med musikforeningen er at 

fungere som paraplyorganisation for de 

øvrige musikforeningerne i Nyborg 

Kommune. 

Der søges tilskud til drift af 20 sociale 

koncerter for ældre, handicappede m.fl. i 

2022. 

Målgruppen er +65 årige (ældre, 

handicappede og udsatte borgere). Der er 20-

60 deltagere pr. koncert.

34631816 kr. 20.000 kr. 20.000 Aktiviteten er målrettet ældre borgere, og har et aktiverende og 

forebyggende sigte.        

Administrationen anbefaler, at foreningen tildeles midler fra puljen til 

aktiviteter målrettet +65 årige borgere. Dette giver mulighed for at 

afholde 20 koncerter i Nyborg Kommune.  

Afslag  

46 Landsforening Autisme - Kreds Fyn Formåel med foreningen er at skabe de 

bedste vilkår for mennesker med autisme. 

Der søges tilskud til autismemesse, 

grundkursus for forældre, arrangementer for 

de autistiske børn samt kørsel til frivillige. 

Målgruppen er frivillige, forældre til børn med 

autisme samt bestyelsesmedlemmer. Det 

anslås, at 39 medlemmer i Nyborg Kommune 

får glæde af aktiviteten. 

22175742 kr. 7.485 kr. 0 Aktiviteten har et oplysende sigten - samt sundhedsfremmende sigte.               

Administrationen anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen. Der 

søges sandsynligvis også støtte i andre kommuner.



47 Frivillig Forening "Aktive beboere" Foreningens formål er at styrke det sociale 

fællesskab for beboere og forestå 

kulturelle og sociale aktiviter. 

Der søges tilskud til forplejning på tre 

busture, hvor foreningen har fået tilskud til 

aktiviteterne fra Nordea-fonden.  

Der er 32 medlemmer af foreningen. 43411349 kr. 24.000 kr. 0 Aktiviteten har et oplysende og socialt sigte. Administrationen 

anbefaler dog, at der gives afslag, da der udelukkende søges om 

dækning af udgifter til forplejning, og ikke en aktivitet. Foreningen har 

fået tildelt 35.000 kr. fra Nordea-fonden til de tre busture, og 

administrationen anbefaler derfor, at foreningens medlemmer 

anvender brugerbetaling i forbindelse med dækning af udgifter til 

forplejning. 

48 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 voldsomme oplevelser.

Der søges tilskud tilrådgivning på  

børnetelefonen. 

Målgruppen er børn og unge. Det anslås at 

0,3 % af målgruppen er bosedende i Nyborg 

Kommune. 

10634792 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.

1118288 Administrationen anbefaler, at der gives afslag på ansøgningen. 

Samlet beløb der kan udmøntes kr. 648.471

Samlet beløb der er ansøgt for kr. 1.118.288

Samlet beløb der forslås udmøntet kr. 648.000

Mer/mindreforbrug kr. 471
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