
I 2017 udloddede Fonden Langelands 
Elforsyning for første gang fondsmidler
til forskellige langelandske aktiviteter. 
Samlet blev der udloddet 600.000 kroner 
til 22 modtagere. Nu kan du og din 
forening/aktivitet søge om en ny pulje 
fondsmidler. Læs her, hvordan du og I gør.

- En vedtægtsændring i 2017 gjorde det 
muligt for Fonden Langelands Elforsyning 
at sætte 3,6 millioner kroner af til udlod-
ning over nogle år Det var et populært 
tiltag sidste år, hvor en bred vifte af akti-

Langeland og langelænderne. Det var en 
stor fornøjelse for fonden og bestyrelsen 
at modtage så mange spændende ansøg-
ninger, og nu er vi klar til en udlodning
mere, fortæller Jens Oldenbjerg, der er for-
mand for Fonden Langelands Elforsyning.

”Til almennyttige formål”
Jens Oldenbjerg henviser til, at Fonden 
Langelands Elforsyning igen i år udlodder 
600.000 kroner til det, der i fondens ved-
tægter kaldes for ”almennyttige initiati-
ver i det langelandske område”:

- Langeland er en ø med et bredt og 
aktivt kultur-, sports- og foreningsliv, og 
vi er sikre på, at der igen i år vil komme 
mange interessante ansøgninger, som 
bestyrelsen vil kigge igennem med stor 
interesse, siger fondens formand og 
runder af:

- Vi fornemmer på modtagerne fra sidste 
år, at udlodningen gør en stor forske rundt 
omkring på vores lange ø, og at aktivite-
terne er til glæde for mange langelænde-
re og for de mange gæster på Langeland.

Sådan søges der om fondsmidler
1. Send en motiveret ansøgning, mrk. 

”Ansøgning om fondsmidler”, til 
udlodning@lef.dk senest onsdag 
den 15. august 2018, inden kl. 24.00

2. I september måned gennemgår og 
behandler fondsbestyrelsen de an-
søgninger, den har modtaget

3. I oktober måned vil de udvalgte 
modtagere få besked og selve udlod-
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Ansøg om fondsmidler til aktiviteter på Langeland

Støtte til aktiviteter på hele Langeland:

Nu kan din forening igen ansøge om fondsmidler
Fonden Langelands Elforsyning udlodder 
for femte år i træk fondsmidler til for-
eninger, initiativer og aktiviteter rundt 
omkring på hele Langeland. Din forening 
kan også søge om at få del i de 800.000 
kroner, der uddeles senere på året.

Siden en ændring i fondens fundats for 
nogle år siden har Fonden Langelands 
Elforsyning uddelt 2,8 millioner kroner i alt 
til almennyttige formål på Langeland.  
I år kommer der yderligere 800.000 kroner 
til. Midler, der vil gøre en forskel for det 
langelandske foreningsliv:
- Bestyrelsen har de seneste fire år 

modtaget 310 ansøgninger fra langeland-
ske foreninger og fællesskaber, der har 
præsenteret os for nogle meget spæn-
dende ideer og projekter. Af disse mange 
ansøgere har hele 74 forskellige foreninger 
efterfølgende modtaget fondsmidler til 
at realisere deres projekter, der er kom-
met rigtigt mange langelændere til gode, 
fortæller Torben Tørnqvist, der er formand 
for Fonden Langelands Elforsyning.

Stor stak ansøgninger
Nu ser fondens bestyrelse frem til at mod-
tage endnu en stor stak ansøgninger, når 
den skal uddele årets pulje:

- Vi har de senere år uddelt midler til 
sport, kultur, fritidsaktiviteter og for-
eningsliv i bred forstand. Modtagerne har 
brugt midlerne til at sikre deres aktivite-
ter, udvikle dem og til at skabe gode faci-
liteter. Nu glæder vi os til at se alle årets 
ansøgninger igennem, inden vi tidligt på 
efteråret inviterer de udvalgte modta-
gere til en festlig udlodning, siger Torben 
Tørnqvist og tilføjer:
- Uddeling af fondsmidler giver fonden 
mulighed for at give noget tilbage til lan-
gelænderne. Det handler om at støtte og 
engagere sig lokalt. 

Sådan søges der om fondsmidler
1.  Send en motiveret ansøgning,  

mrk. ”Ansøgning om fondsmidler”,
    til udlodning@lef.dk senest søndag 
    den 15. august 2021, inden kl. 24.00.
2.  I september måned gennemgår og 

behandler fondsbestyrelsen 
    de ansøgninger, den har modtaget.
3.  I oktober måned vil de udvalgte modta-

gere få besked og selve 
    udlodningen af fondsmidlerne finde     
    sted.


