
Tirsdag i sidste uge var der jubel hos en 
række foreninger og fællesskaber fra hele 
Langeland. Her modtog de nemlig deres 
del af de 800.000 kroner i fondsmidler, 
som Fonden Langelands Elforsyning i år 
udloddede til 30 forskellige modtagere. 
Nu kommer midlerne ud og gør en forskel 
på hele øen.

- Vi modtog henover sommeren ansøgnin-
ger fra næsten 80 ansøgere, der repræsen-
terede et meget bredt felt af aktiviteter 
på Langeland. Bestyrelsen for Fonden 
Langelands Elforsyning kiggede i sensom-
meren alle ansøgninger igennem og valgte 
30 fællesskaber ud, der i tirsdags modtog 
alt fra 4.500 til 75.000 kroner som støtte til 
deres aktiviteter og planer, fortæller Jens 
Oldenbjerg, der er formand for fondens 
bestyrelse:

- Det er tredje gang, at fonden kan udlodde 
fondsmidler, der kommer Langeland og 
langelændere i alle aldre til gode, fordi mid-
lerne udloddes til almennyttige projekter 
på hele øen. Vi har de sidste par år med 
interesse fulgt, hvordan de mange tidligere 
modtagere har brugt fondsmidlerne til at 
realisere deres planer. Nu glæder vi os til at 
se dette års foreninger, fællesskaber og fri-
villige omsætte deres fi ne ideer i spænden-
de aktiviteter, udstyr og nye faciliteter. 

Der var 70 deltagere og repræsentanter for 
30 forskellige foreninger og fællesskaber til 
stede, da Fonden Langelands Elforsyning i 
elforsyningens lokaler delte fondsmidlerne 
ud. De to foregående år har fonden udlod-
det 600.000 kroner om året, mens det i år 
er hele 800.000 kroner, der bringes i spil hos 
det langelandske foreningsliv.  

Bagenkop Petanque 8.500 kr.
Tranekær Tullebølle Jagtforening 75.000 kr. 
Rudkøbing Handelsstandforening 40.000  kr. 
Langelands Hjertestarterforening 35.000 kr. 
De Langelandske Soldaterfore.  8.000 kr. 
Multihuset Nordlangelandshallen 50.000 kr. 
KFUM og K Rudkøbing 24.000 kr. 
Langeland Cykel & Løb 8.000 kr. 
Natte Ravnene Langeland 4.500 kr. 
Magleby Spejderne 8.000 kr. 
Sct. Georg Gildet Rudkøbing 25.000 kr. 
Tryggelev og omegns 
beboerforening                     15.000 kr. 
Fiskeriets Hus 75.000 kr. 
Tranekær/Tullebølle Idrætsfore. 7.000 kr. 
Humble Egnens Kultur og 
Borgerforening                     25.000 kr. 
Foredragsforening Bøstrup  FFF 25.000 kr. 
Sejlskibs- og Pakhusforeningen 30.000 kr. 
Langelands Biavlerforening        9.000 kr. 

Langeland Traktor 
Maskinsamling                     10.000 kr. 
Rudkøbing Badminton Klub 10.000 kr. 
TICKON 50.000 kr. 
Humble Skytteforening  30.000 kr. 
Skibslauget Mjølner 60.000 kr. 
Spodsbjerg Borgerforening 40.000 kr. 
Foreningen Landsbyklyngen 
Langeland og Strynø 9.000 kr. 
Strynø Beboerforening                     20.000 kr. 
Foreningen Livstræet Strynø 12.000 kr. 
Folkeuniversitetet Langeland 10.000 kr. 
Tullebølle Juletræslag                     40.000 kr. 
Danmarks Naturfond 
Skovsgaard Gods                     25.000 kr. 

det langelandske foreningsliv.  
Sejlskibs- og Pakhusforeningen 30.000 kr. 
Langelands Biavlerforening        9.000 kr. 

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-
viteter fik tilskud til at gøre en forskel for 

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-
ningen af fondsmidlerne finde sted

FONDS UDLODNING

Læs mere på lef.dk
Spodsbjergvej 141 . 5900 Rudkøbing
Mandag – torsdag. kl. 9.00 – 15.30, Fredag kl. 9:00-12:00
62 51 10 55        lef@lef.dk

Ansøg om fondsmidler til aktiviteter på Langeland

Fondsmidler gør en forskel på hele Langeland


