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1 (Åben) Behandling af § 18 ansøgning fra Unikt Netværk om tilskud til
frivilligt socialt arbejde
Sags ID: EMN-2015-01351
Sagsbehandler: Louise Pedersen
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Sundhedsudvaget behandlede den 9. december 2015 ansøgninger om tilskud til frivilligt
socialt arbejde,§ 18, i 2016. Sundhedsudvalget besluttede, at ansøgningen fra Unikt
Netværk skulle genbehandles efter et møde mellem Unikt Netværk og administrationen,
hvor administrationen skulle stille uddybende spørgsmål til ansøgningen og vedtægterne
for den nyetablerede forening.
Kort orientering om mødet
Mødet blev afholdt den 11. januar 2016 på Frederikshavn Rådhus, og på mødet deltog
bestyrelsen fra Unikt Netværk og administrationen.
På mødet orienterede bestyrelsen om etablering af Unikt Netværk, og om hvordan den
første generalforsamling i foreningen blev afholdt. Der blev drøftet, hvordan der sikres
åbenhed mellem bestyrelsen og medlemmerne i foreningen.
På mødet blev der aftalt, at foreningen reviderede deres vedtægter, således foreningen
formål tydeligt fremgår af vedtægterne.
Bestyrelsen orienterede om, at de har fået hjælp og støtte fra De Frivilliges Hus til opstart
af foreningen.
Indstilling fra administrationen til Sundhedsudvalget den 9. december 2016
Til orientering indstillede administrationen ved første behandling af
ansøgningen, at Unikt Netværk skulle tildeles 32.400 kr. - 2.400 kr til
husleje, 10.000 kr. til udgifter til mentorer, og 20.000 kr. til klub og
aktiviteter.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget genbehandler
ansøgningen fra Unikt Netvæk og træffer en beslutning om tilskud til foreningen.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt med en bevilling på 32.400 kr.

Bilag
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Ansøgningsskema vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde efter
servicelovens § 18
Oplysninger om foreningen/organisationen
Foreningens/organisationens navn,
adresse, e.mail og tlf. nr:

Unikt netværk ( tidligere sindforunge )
Solbakkevej 18 9900 Frederikshavn.
kontakt@uniktnetværk.dk
30424262.

Foreningens CVR.nr:
36615699
Frivillige foreninger, der har brug for et
CVR-nr., kan gratis registrere sig online hos
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på
www.webreg.dk
Underskrivers navn, adresse, e.mail og
Projektleder:
tlf.nr.
Kasper Lau
Solbakkevej 18 9900 Frederikshavn.
kontakt@uniktnetværk.dk
30424262.

Beskriv foreningens/organisationens formål Formål
samt målgruppen for foreningens arbejde:
Projektets formål er at styrke og nytænke det lokale samfunds,
frivillige sociale indsats, gennem afstigmatisering og
forebyggelse af sindslidelser, ensomhed og isolation blandt
unge.
Målgruppe
Projektets målgruppe er unge mellem 16 og 35 år, som
opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:

Hvor mange medlemmer har foreningen?



Har eller har haft en sindslidelse



Har pårørende, der har eller har haft en sindslidelse



Er præget af ensomhed



Er præget af social isolation

46.
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Oplysninger om de aktiviteter, der søges tilskud til
Hvad er aktivitetens titel?

Unikt netværk klubben.
Unikt netværks inklutionsprogram.
Unikt netværks mentor ordning.

Hvad er aktivitetens/aktiviteternes indhold
og formål?

Klub for unge
I Unikt netværks klub er omdrejningspunktet fællesskab.
Klubben er åben hver lørdag fra kl. 15:00 til 22:00. Fra kl.
17:00 til 19:00 er der fælles madlavning og spisning.
Som medlem af klubben vil den unge blive en del af et stærkt
fællesskab, hvor alle bliver hørt og accepteret. Der er rig
mulighed for at danne nye venskaber og udvide sit netværk.
Medlemmerne kan dele sine erfaringer og holdninger med
andre unge. Som en del af fællesskabet vil den unge i de
trygge rammer kunne udvikle og danne sig samt deltage i
aktiviteter, han eller hun selv er med til at bestemme eller
arrangere.
Klubben holder til i støttecentret på kalkværksvej 7, 9900
Frederikshavn.

Inklusionsprogram
Vores inklusionsprogram har til formål at få de unge inkluderet
i andre fællesskaber og få sociale oplevelser uden for klubben.
De stærke relationer fra unikt netværk, er med til at skabe
netop de trygge og sikre rammer, der giver den unge mulighed
for at stifte bekendtskab med de nye fællesskaber.
Programmet tager udgangspunkt i aktiviteter der foregår uden
for klubben, en gang om måneden. Disse ude-aktiviteter kan
eksempelvis være bowling, kanotur, fælles shopping,
biograftur, skøjtning, zooture, håndboldt, fodboldt eller fiskuetur
– det er medlemmerne selv, der bestemmer hvilke aktiviteter
der planlægges.
Mentorordning
Unikt netværk tilbyder en mentorordning til medlemmerne.
Kendetegnet ved mentorordningen i Unikt netværk er, at
mentorerne selv er unge (en alder på mellem 20 og 35 år).
Dette giver et unikt grundlag for vores ung til ung kontakt.
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De unge mentorer kan deltage i aktiviteter sammen med
medlemmet, som en ældre mentor ikke vil kunne. De unge
mentorer har de bedst tænklige vilkår for at sætte sig ind i,
hvilke udfordringer og forhåbninger, medlemmet måtte have
eller gøre sig.
Unikt netværks mentorer yder en støtteindsats, der
understøtter og forsøger at løse de opgaver, som kommunen
ikke er forpligtet ved lov til at varetage.
Mentorerne er ofte i tæt kontakt til de professionelle
støttepersoner fra kommunen for at kunne bedst muligt støtte
medlemmet netop der, hvor hun/han måtte have brug for det.
Der er 5 mentorer i denne ordning.

Hvem er målgruppen for de aktiviteter, der
søges om tilskud til? Beskriv, hvorfor
målgruppen kan karakteriseres som
værende socialt udsatte.
Hvad får målgruppen ud af aktiviteterne?

Hvornår gennemføres aktiviteten?

Målgruppe
Projektets målgruppe er unge mellem 16 og 35 år, som
opfylder et eller flere af nedenstående kriterier:


Har eller har haft en sindslidelse



Har pårørende, der har eller har haft en sindslidelse



Er præget af ensomhed



Er præget af social isolation

Alle lørdage i hver måned, afholdes der 3 klubaftner og 1
inklutions aktivitet.
I alt 36 klub aftner og 12 inklutionsaktiviteter.

Budget for de formål, der søges tilskud til
Hvilke forventede udgifter er der forbundet med de formål, der søges om tilskud til?
Forventede udgifter
Husleje:
Klub aftner med mad og drikke:
Inklutionsaktiviteter:
Frivillige: Supervision, kurser og udgifter:
Mentor udgifter:

Beløb, kr.
2400 kr.
18000 kr.
48000 kr.
25500 kr.
30000 kr.

Samlet beløb, der ansøges om:

123900 kr.

Egenbetaling, i alt
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Projektbeskrivelse for Unikt netværk

Indhold:

Formål
Vision
Målgruppe
Unikt netværk
Klub for unge
Inklusionsprogram
Mentorordning
Faglig rådgivning
Foredrag og oplysning
Medlemmer
Betaling for medlemmer
Organisation, ledelse og frivillige
Cvr og konto oplysninger

1

Formål
Projektets formål er, at styrke og nytænke det lokale samfunds, frivillige sociale indsats og tiltag,
gennem af stigmatisering og forebyggelse af sindslidelser, ensomhed og isolation blandt unge.

Vision
Vores hoved-vision, er at skabe et netværk for de socialt udsatte unge, og gennem fundraising,
etablerer økonomisk fundamentet, til at lave et ”unge hus”, hvor der skal være mulighed for, at de
unge kan benytte, efter eget behov.
Unikt netværks vision er, at sikre at de erfaringer, medlemmerne har gjort sig igennem deres
kontakt med sindslidelser og sociale udfordringer, og behandling og støtte til dette, ikke må gå til
spilde men komme nuværende og fremtidige medlemmer til gode. Dette skal ske gennem fælles
sparring med hinanden, kommunen og andre foreninger.

Målgruppe
Projektets målgruppe er unge mellem 16 og 35 år, som opfylder et eller flere af nedenstående
kriterier:
● Har eller har haft en sindslidelse
● Har pårørende, der har eller har haft en sindslidelse
● Er præget af ensomhed
● Er præget af social isolation

Unikt netværk
Unikt netværk er opbygget af fem dele:
● En klub for unge
● Et inklusionsprogram til andre fællesskaber
● En mentorordning
● Faglig rådgivning
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● Undervisning og foredrag

Klub for unge
I Unikt netværks klub for unge, er omdrejningspunktet fællesskab.
Som medlem af klubben, vil den unge blive en del af et stærkt fællesskab, hvor alle bliver hørt og
accepteret. Der er rig mulighed for at danne nye venskaber og udvide sit netværk.
Som en del af fællesskabet, vil den unge i de trygge rammer, kunne udvikle og danne sig, samt
deltage i aktiviteter, han eller hun selv er med til at bestemme eller arrangere.
Klubben er åben hver lørdag fra kl. 16:00 til 21:00.
Fra kl. 17:00 til 19:00 er der fælles madlavning og spisning.
Klubben holder til på Solbakkevej 18, 1 sal, 9900 Frederikshavn.

Inklusionsprogram
Vores inklusionsprogram har til formål at, få de unge inkluderet i andre fællesskaber og få sociale
oplevelser uden for klubben. De stærke relationer fra unikt netværk, er med til at skabe netop de
trygge og sikre rammer, der giver den unge mulighed for at stifte bekendtskab med de nye
fællesskaber. Programmet tager udgangspunkt i aktiviteter der foregår uden for klubben, en gang
om måneden. Disse ude-aktiviteter kan eksempelvis være bowling, kanotur, fælles shopping,
biograftur, skøjtning, zooture, håndbold, fodbold eller fisketure – det er medlemmerne selv, der
bestemmer hvilke aktiviteter der planlægges.

Mentorordning
Unikt netværk tilbyder en mentorordning til medlemmerne.
Kendetegnet ved mentorordningen i Unikt netværk er, at mentorerne selv er unge (en alder på
mellem 20 og 35 år). Dette giver et unikt grundlag for vores ung til ung kontakt.
De unge mentorer kan deltage i aktiviteter sammen med medlemmet, som en ældre mentor ikke vil
kunne. De unge mentorer har de bedst tænkelige vilkår for at sætte sig ind i, hvilke udfordringer og
forhåbninger, medlemmet måtte have eller gøre sig.
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Unikt netværks mentorer yder en støtteindsats, der understøtter og forsøger at løse de opgaver, som
kommunen ikke er forpligtet ved lov, til at varetage.
Mentorerne er ofte i tæt kontakt til de professionelle støttepersoner fra kommunen, for at kunne
støtte medlemmet, netop der, hvor hun/han måtte have brug for det.

Faglig rådgivning
Får den unge ikke den nødvendige hjælp, er der til projektet tilknyttet frivillige støttepersoner, der
kan rådgive og vejlede den unge og pårørende i, hvilke instanser i kommunen, medlemmet og dets
pårørende bør henvende sig til. Rådgiveren kan også fungere som bisidder ved kommunale møder
for at sikre og støtte den unge i at møde op og deltage i disse.
De frivillige støttepersoner udgør en bred gruppe af fagpersoner: Socialrådgivere, social- og
sundhedsassistenter, socialpædagoger m.fl.

Foredrag og oplysning
Unikt netværk afholder foredrag om emner som sindslidelser, stemmehøring, socialt udsatte,
ensomhed, misbrug og kriminalitet.
Frederikshavns 10. klasse-center, Frederikshavns gymnasium og SOSU Nord har bla. benyttet sig af
vores foredragsholdere i 2015.

Medlemmer
Der er p.t. 38 aktive medlemmer.

Betaling for medlemmer
Medlemmerne betaler ikke kontingent, da dette må betragtes som en for om kostelig udgift, for
foreningens målgruppe. I stedet for, betaler medlemmerne 20 kr for at spise med om aftenen, og 50
kr for at deltage i vores inklusionsaktiviteter. Dog skal det bemærkes, at er man som medlem, ude
af stand til at betale, kan man kontakte en af de frivillige, og fritages for betaling, ved den
pågældende aktivitet.
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Organisation, ledelse og frivillige
Projektets ledelse består af en projektleder og en bestyrelse, der er sammensat af frivillige og
medlemmer. Bestyrelsen holder møde mindst en gang om måneden.
Der er pt. tilknyttet 17 frivillige projektet.
De frivillige skiftes til at være klub- og aktivitetsansvarlig 1-2 gange om måneden.
Herudover deltager de frivillige i supervision, foredrag, og driftsmøder.
De frivillige, der også fungerer som mentor, bruger mindst 4-6 gange om måneden på frivilligt
arbejde.
De frivillige i projektet består primært af socialrådgivere, social-og sundhedsassistenter,
socialpædagoger, handicaphjælpere, samt unge, der ønsker at uddanne sig inden for socialområdet.

Cvr og konto oplysninger
Cvr nummer: 36615699

Konto oplysninger: Danske bank, Reg: 9570 Konto: 11696716.
Frederikshavn, d. 18.10.2015
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VERSION 1.0.
AUGUST 28, 2015

UNIKT NETVÆRK`S VEDTÆGTER
.

PRESENTED BY: KASPER LAU
UNIKT NETVÆRK
SOLBAKKEVEJ 18, 9900 FREDERIKSHAVN

UNIKT NETVÆRK - VEDTÆGTER
§ 1 NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Unikt netværk og dens hjemsted er
Solbakkevej 18, 9900 Frederikshavn.
§ 2 FORMÅL Unikt netværk, varetager og udøver foreningens interesser i foreningens område
inden for rammerne af foreningens vedtægter og foreningens formål og visioner som lyder
følgende: Projektets formål er, at styrke og nytænke det lokale samfunds, frivillige sociale
indsats og tiltag, gennem af stigmatisering og forebyggelse af sindslidelser, ensomhed og
isolation blandt unge. At skabe et netværk for de socialt udsatte unge, og gennem fundraising,
etablerer økonomisk fundamentet, til at lave et ”unge hus”, hvor der skal være mulighed for, at
de unge kan benytte, efter eget behov. Unikt netværks vision er, at sikre at de erfaringer,
medlemmerne har gjort sig igennem deres kontakt med sindslidelser og sociale udfordringer, og
behandling og støtte til dette, ikke må gå til spilde men komme nuværende og fremtidige
medlemmer til gode. Dette skal ske gennem fælles sparring med hinanden, kommunen og andre
foreninger.
§ 3 ORGANISATION Unikt netværk, øverste myndighed er generalforsamlingen. Unikt
netværk, ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg og andre udvalg,
som over for bestyrelsen er ansvarlige for særlige aktiviteter.
§ 4 MEDLEMSKAB OG DELTAGELSES BETALING Medlemskab tegnes som en
administrativ ordning i foreningen. Deltagelses betaling tilfalder Foreningen Unikt netværk.
Kun personer mellem 16-35 år kan være medlem af Unikt netværk
§ 5 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stk. 1 Hvert år i marts måned afholder Unikt
netværk, ordinær generalforsamling. Stk. 2 Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved
brev til medlemmerne. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødet.
Begrundede forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. Stk. 3 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende
punkter: a. Valg af dirigent og stemmetællere. b. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og
godkendelse. c. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse. 3 d. Behandling
af indkomne forslag. e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter. Stk. 4
Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer. Valg af bestyrelse gælder for 2 år, idet halvdelen af
bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Ved alle øvrige tillidsposter gælder valg for 1 år.
En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger dennes valgperiode. I
valgperioden kan en tillidspost, jfr. stk. 3. e - g, alene fratages et medlem, såfremt dette
besluttes ved en generalforsamling, jfr. Dog § stk. 4. Stk. 5 Generalforsamlingen er offentlig.
Alle medlemmer i Unikt netværk, har taleret. Stk. 6 Stemmeret har og valgbar er medlemmer af
i Unikt netværk, målgruppe. Stk. 7 Kun personligt tilstedeværende medlemmer har stemmeret.
Stk. 8 Alle afgørelser, herunder valg til tillidsposter, og beslutninger i øvrigt, træffes ved
almindeligt stemmeflertal. Stk. 9 Skriftlig afstemning skal foretages ved valg til tillidsposter og
ved andre afstemninger såfremt dirigenten eller et medlem kræver dette. Stk. 10 Der skal føres
referat over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Referatet skal godkendes og
underskrives af referenten og dirigenten. Stk. 11 Efter generalforsamlingen og inden den 15.
april fremsendes referat og regnskab ud.
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§ 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling
afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når det skriftligt forlanges og begrundes af
mindst 1/3 af medlemmerne. Stk. 2 Afholdes ekstraordinær generalforsamling på begæring af
det fornødne antal medlemmer, skal indkaldelsen udsendes inden 6 hverdage efter modtagelse
af 4 begæringen og generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter modtagelsen af
begæringen. Stk. 3 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt med mindst 8
dages varsel til medlemmerne med angivelse af dagsorden.
§ 7 BESTYRELSEN Stk. 1 Den generalforsamlingsvalgte bestyrelse konstituerer sig med
formand, næstformand, kasserer og besætter i øvrigt tillidsposter efter lokale forhold. Ingen kan
samtidig bestride mere end én kassererpost i Unikt netværk regi. Stk. 2 Bestyrelsesmøder
afholdes, når formanden finder det påkrævet, eller såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter
begæring herom. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne og leder disse. Stk. 3
Bestyrelsesmøderne gennemføres på baggrund af en dagsorden, der forud er tilgået bestyrelsen.
Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forslaget
forkastet. Der udfærdiges et beslutningsreferat, der skal godkendes af mødedeltagerne og være
tilgængeligt for Unikt netværks medlemmer. Stk. 4 Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke deltager
i bestyrelsesmøder og ikke melder afbud, kan bestyrelsen træffe beslutning om midlertidig eller
permanent nedlæggelse af tillidshvervet. Der gives et skriftligt varsel på 14 dage til pågældende
medlem, og såfremt der ikke svares på denne henvendelse bortfalder tillidshvervet. 5
§ 8 REGNSKAB OG REVISION Unikt Netværk, regnskabsår er kalenderåret.
§ 9 TEGNINGSREGLER Stk. 1 De tegningsberettede er formanden: Kasper Lau eller i dennes
fravær af næstformanden: Amalie
§ 10 ÆNDRING AF VEDTÆGTER Stk. 1 Forslag til ændring af vedtægter indsendes skriftligt
til formanden inden den 20. februar før afholdelse af ordinært generalforsamling. Stk. 2 De
fremsatte forslag med bestyrelsens bemærkninger offentliggøres på hjemmesiden. Stk. 3
Vedtagelse af ændringsforslag til vedtægterne forudsætter at mindst 2/3 af personligt
tilstedeværende fremmødte stemmer for forslaget og at antallet af jastemmer udgør mindst
halvdelen af samtlige stemmeberettigede. Stk. 4. Forslag til ændring af vedtægter på en
ekstraordinær generalforsamling skal være formanden i hænde senest døgnet før
generalforsamlingen.
§ 11 OPLØSNING Unikt Netværk, Stk. 1 Beslutning om opløsning af Unikt netværk, kan kun
træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med henblik på opløsning af
Unikt netværk. Stk. 2 Beslutning om opløsning forudsætter at mindst 2/3 af de personligt
tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget og at antallet af ja-stemmer udgør mindst
halvdelen af samtlige stemmeberettigede. Vedtages et forslag om opløsning, men uden den
anførte majoritet, kan forslaget genfremsættes på en ny ekstraordinær generalforsamling, der er
indkaldt med mindst 14 dages varsel, og opløsning kan da vedtages med absolut stemmeflertal.
§ 12 IKRAFTRÆDELSE af disse vedtægter pr. 20-10-2015. Senest godkendt af Unikt
netværks bestyrelse d. 20-10-2015.
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