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FREDERICIAKOMMUNE 

Ansøgning om støtte fra 
"Værdighedspuljen - pulje til skabelse af 

stærke fællesskaber for ældre" 

Ansøgningen sendes til:  

Fredericia Kommune 
Social- og Omsorgsudvalget 
Rådhuset, Gothersgade 20 

7000 Fredericia 

Den ansøgende forenings navn og adresse: 

1, 
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Bankkonto:  Reg.nr.:0752  Konto:  'L . -L‘Q,&2.- 1.:2.  (3-7 c,-. 
CVR som kontoen er registreret på:  343, .9 	5  / p 5- 

Ansøgningsfrist: 15. februar 
Puljens aktuelle størrelse kan oplyses ved henvendelse til Pleje og Omsorg 
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3. 
Beskrivelse af den kon-
krete målgruppe for 
aktiviteten, herunder 
hvor mange borgere der 
forventes at deltage i 
den konkrete aktivitet. 

4. 
Hvilke aldersgrupper er 
aktiviteten rettet mod? 51 —60 	61 — 66  )7 	over 67 N 

2 



u" y h 

41€"( 
»u~.-/--.-C- 

11 ?-4›-diS 

12
 11

79
9 1

-6
 1,

  O
LO

6E
O

L 1
,  

5. 
Kort redegørelse for 
aktivitetens indhold, 
samt et budget for akti-
vitetens udgifter. 

(Evt. via bilag med spe-
cifikation af indtægter 
og udgifterne vedlagt 
ansøgningen.) 

„■/ 424-g-t 	/("-elv2-«4!%(  
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6. 
Hvilken frivillig indsats 
udføres der? Herunder 
hvor mange frivillige 
indgår i aktiviteten? 

7. 
Er indsatsen tidsbe-
grænset eller er der tale 
om et kontinuerligt pro-
jekt? 

Hvordan vil man sikre 
den økonomiske drift 
efterfølgende? 
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8. 
Skal man være medlem? 

Er der brugerbetaling? 

9. 
Er der søgt og/eller gi-
vet støtte til aktiviteten 
fra andre puljer eller evt. 
hovedorganisation? 

Hvis ja — med hvilket 
beløb? 

10. 
Hvilke udgifter søges 
der om støtte til? 	Der søges tilskud til: 

(0 . C5-1>0 

CQ7-1 	kr. 

L.r.  *L-14 	 kr. 

I 	
Zo .0 c> c) 

Der søges om i alt  	30  •  es c9c)   kr. 	  

Foreningens vedtægter samt senest godkendt regnskab og budget skal vedlægges. 

Der er mulighed for at søge puljen 1 gang årligt 
Ansøgningsfrist er 15. februar hvert år. 
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6. 
Hvilken frivillig indsats 
udføres der? Herunder 
hvor mange frivillige 
indgår i aktiviteten? 

5. 
Kort redegørelse for 
aktivitetens indhold, 
samt et budget for akti-
vitetens udgifter. 

(Evt. via bilag med spe-
cifikation af indtægter 
og udgifterne vedlagt 
ansøgningen.) 

7. 
Er indsatsen tidsbe-
grænset eller er der tale 
om et kontinuerligt pro-
jekt? 

Hvordan vil man sikre 
den økonomiske drift 
efterfølgende? 
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Indtægter i alt 21.945,75 	25.450,00 

Pensionistklub FRECIA 
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Pensionistklub FRECIA 

Resultatopgørelse 2015 

Indtægter 	 2015 	 2014 

Kontingenter 	Aktive 	 10.400,00 	10.100,00 
Kontingenter 2016 	Forudbetalt 	 700,00 	 0,00 

Tilskud 	 Menighedsråd 	 0,00 	1.000,00 

Arrangementer 	Bankospil 	 1.475,00 	2.964,50 
Kaffe- og brød 	 9.370,75 	9.835,50 
Entre/ foredrag 	 0,00 	1.550,00 

Renteindtægter 	 0,00 	 0,00 

Udgifter 	 2015 	 2014 

Møde- og repræsentation 	 1.553,09 	 890,00 
Kontorartikler 	 643,00 	 714,00 
Gebyr 	 801,00 	 399,00 
Gave og blomster 	 3.716,39 	2.275,00 
Kaffehjælper 	 2.900,00 	1.800,00 
Mobil abonnement 	 2.063,28 	1.184,50 

Arrangementer 
Foredragsholdere/ kørsel 	 4.082,00 	5.166,00 
Pensionisttræf/ spisning 	 960,00 	 500,00 
Buskørsel 	 4.050,00 	6.565,00 
Udflugter til Frøslevlejren 	 3.350,00 	 0,00 
Julemiddag 	 2.394,00 	2.022,00 

Dagrofa Engros 	 0,00 	1.229,50 
Diverse 	 315,00 	 768,38 
Renter 	 12,83 	 0,00 

Udgifter i alt 	 26.840,59 	23.513,38 

Årets Resultat 	 4.894,84 	1.936,62 

Side 1 
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Passiver 2015 	 2014 

30.252,09 	35.146,93 

Ye   .-- 
Oddvør Kollstein 
kasserer 

Q(A.  

Arnbjørg Antonisen 
1. repræsentant 
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Status pr. 31. december 2015 

Aktiver 	 2015 	 2014 

Beholdninger 	Kasse 	 0,00 	 215,50 
Bankkonto 	 30.252,09 	34.931,43 

Aktiver i alt 	 30.252,09 	35.146,93 

Egenkapital 

Passiver i alt 

Pr. 1. januar 
Overskud/ Underskud 
Pr. 31 december 

35.146,93 
-4.894,84 
30.252,09 

33.210,31 
1.936,62 

35.146,93 

Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet i december 2015 for 
Pensionistklub FRECIA 

ef)  
Susanna Restorff 	 Ingrid Rasmussen 
formand sekretær 

( 
Margit Emiliussen 
2. repræsentant 

Revisoren har revideret årsregnskabet for 2015 for Pensionistklub 
FRECIA. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
Nyborg, d. 18.januar 2016 

• 1 	 T^, etve nonm t, 
revisor 

Side 2 
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Pensionisttræf 
Entre/medlemmer 	 19.840,00 
Refunderet 	 880,00 
Udbetaling til Svanereden 	 20.680,00 
Refunderet 	 1.000,00 
Buskørsel 	 4.050,00 

Udflugter til Frøslevlejren 
Entre/ medlemmer 
Besøg i museet 
Buskørsel 

-960,00 

-3.350,00 

2.300,00 
450,00 

5.200,00 

Pensionistklub FRECIA 
IL 

V 
0 
C.) 
<D 
0 
•••4 2 Note: 	 Indtægter 	 Udgifter 	 I alt 

o9 
N Arrangementer 
u' Kaffe og brød 	 15.096,00 	 5.725,25 	 9.370,75 

Bankospil 	 8.875,00 	 7.400,00 	 1.475,00 
Julemiddag 	 10.800,00 	13.194,00 	-2.394,00 

Side 3 
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Fredericia 
Frecia Seniorklub 

Vedtægter 2017 



Vedtægter for Fredericia Døves pensionist: Frecia seniorklub 

§1 	Navn og hjemsted: 

	

1.1 	Pensionistklubs er Frecia seniorklub. 

	

1.2 	Pensionistklub blev stiftet den 1. december 1977. 

	

1.3 	Pensionistklubbens hjemsted Fredericia Kommune. 

	

1.4 	Pensionistklubben er tilsluttet Danske Døves Landsforbund. 

§2 	Formål og Virkeområde: 

2.1 	Pensionistklubbens formål er at samle døve folkepensionister og 

efterlønmodtager på alle måder være dem til gavn for kulturelle 

aktivitet og informationer om sociale problemer og rettigheder. 

2.2 	Pensionistklubbens virkeområde er Sydjylland og Sønderjylland. 

§3 	medlemskab og Kontingent: 

3.1 Medlemmer af pensionistklubben er døve og hørehæmmede 

pensionister, førtidspensionister fra 60 år og opefter. 

3.2 	Kontingent fastsættes af årsmødet og betales en gang om året i 

januar kvaltal. 

3.3 	Eventuelle kontingentrestancer skal være indbetale inden 

udgangen af 1. kvartal- altså inden 31. marts. 

§4 	Generalforsamling: 

4.1 	Generalforsamlingen er pensionistklubbens højeste myndighed, og 

kun denne kan give, forandre og ophæve lovene, 



LZ
 1„

1,9
0

 1.6
  1.

0L
06

CO
L 1

,  4.2 	Pensionistklubbens ordinære generalforsamling skal afholdes hvert 

år i januar kvaltal. 

4.3 	Ordinære generalforsamling med angivelse af dagorden skal 

indkaldes med 4 uger varsel. 

4.4 	Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig 

uanset de fremmødes antal. 

	

4.5 	Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Årsberetning til orientering. 

3. Årsregnskab til godkendelse. 

4. Behandling af forslag. 

5. Valg af bestyrelse: 

a. Formand — hvert år. 

b. Kasserer  —  lige år. 

c. Sekretær — ulige år. 

d. 1. Repræsentant  —  lige år. 

e. 2 Repræsentant — ulige år. 

f. Valg af 1. Revisor- hver år. 

h. valg af 1. Revisorsuppleanter hver år. 

	

4.6 	Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før 

generalforsamling. 

4.7 	Kun medlemmer defineret i §3  —  3.1 har stemmeret og valgbare til 

klubbens bestyrelse. Førtidspensionister under 60 år har taleret, 

men ikke stemmeret. Er det umuligt at finde personer fra 60 årti) 



bestyrelsen kan klubben dispensere fra vedtægterne og vælge 

personer under 60 år til bestyrelsen. 

4.8 	Der kan ikke  gives skriftlig fuldmagt til at stemme for andre 

medlemmer, der ikke kan deltage i generalforsamling. 

4.9 	Hvis et medlem, der er opstillet til en bestyrelsespost, ikke kan 

være til stede ved generalforsamling, der kan indhentes fuldmagt 

fra den pågældende person. Fuldmagt gives til dirigenten. 

4.10 På generalforsamlingen træffes beslutning ved simpelt 

stemmeflertal af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer. 

4.11 Til ændring af klubbens love kræves 2/3 majoritet af de tilstede 

stemmeberettigede medlemmer. 

4.12 Ekstraordinære generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder 

det nødvendigt, eller når mindst 5 navngivne medlemmer skriftligt 

anmoder herom med angivelse af dagsordenpunkter. 

4.13 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dags varsel og 

mindst 14 dages efter modtagelsen af den skriftlige anmodning. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned 

efter modtagelsen af den skriftlige anmodning. 

§5 	Bestyrelsen: 

5.1 	For bestyrelsen på 3 personer:  

Pensionistklubben ledes af en bestyrelse af en formand, en 

kasserer og en sekretær, der alle vælge på generalforsamling. 

5.2 	For en bestyrelse på 5 personer:  

Pensionistklubben ledes af en bestyrelse af en formand, en 

kasserer, en sekretær og 2 repræsentanter, der alle vælge på 

generalforsamling. 
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5.3 	Genvalg kan finde sted. 

	

5.4 	For bestyrelse på 3 personer:  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle 3 er på til stede. 

	

5.5 	For en bestyrelse på 5 personer:  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 

bestyrelsesmedlemmer er på til stede. 

5.6 	Bestyrelsesmedlemmer, der under varetagelse af deres hverv får 

kendskab til medlemmers forhold, har tavshedspligt herom. 

5.7 	Bestyrelsen udpeger medlemskredsen 2 personer, som skal 

repræsentere klubben på Danske Døves Ældrerådet. 

5.8 	Bestyrelsen kaldes til mødet af formanden, eller når mindst 2 

bestyrelsesmedlemmer forlanger det. 

5.9 	Pensionistklubben tegnes af dens bestyrelse eller af den/dem, som 

bestyrelsen måtte bemyndige dertil. 

§6 	Regnskab: 

6.1 	Pensionistklubbens regnskabsår er kalenderåret. 

6.2 	Årsregnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. 

6.3 	Regnskabet underskrives umiddelbart efter generalforsamling af 

dirigent. 

§7 	Opløsning: 

7.1 	Klubben kan kun opløses, når 2/3 af de på generalforsamling 

afgivne stemmer er herfor på 2 generalforsamlinger med 3 

måneder mellemrum. 



7.2 	Klubben værdier kan aldrig deles mellem medlemmer og 

opbevares hos Fredericia Tegnsprogforening til gavn for 

ældrearbejde. 

§8 	Vedtagelses og ikrafttræden: 

8.1 	Hvor disse love intet forskriver, må bestyrelsen under ansvar over 

for generalforsamling træffe beslutning efter bedste skøn. 

8.2 	Disse love er vedtaget på årsmøde den 17. marts 2017 og i kraft 

umiddelbart efter vedtagelsen. 

8.3 	Lovende er gældende, indtil nye eller ændringer vedtages. 

Formand 	 Dirigent 

Sekretær 	 Kasserer 

1. Repræsentant 	 2. repræsentant 
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