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Projekttitel Ansøger Ø Tilskud Lån Beskrivelse

Plan for fremtiden for Korshavn Bro FORENINGEN KORSHAVN 

BRO

Avernakø                       197.000,00 Projektet går ud på at formulere en realistisk plan for Korshavn Bros fremtid, dels selve broen, dels 

området ved broen. Broen har siden 1979 været ejet af Foreningen Korshavn Bro, der blev oprettet 

med det formål at "eje og drive Korshavn Bro". Siden da har fiskeriet betydet stadigt mindre og 

funktionen som lystbåde bro for gæstesejlere stadig mere. Nu er erhvervsfiskeriet helt udfaset, og 

broen er i en tvivlsom tilstand. Med projektet vil de indhente ekspertbistand til: 1) at få undersøgt 

pæleværkets tilstand, 2) at få udarbejdet udbudsmateriale til et økonomisk realistisk projekt for 

fremtidssikring af broen, 3) at komme igennem med et konkret eksempel: tilladelse til den planlagte 

ombygning af eksisterende fiskeredskabs hus til shelter for havkajaksejlere, samt 4) at få landmåler- og 

advokatbistand.

Installation af varmepumpe til fremtidssikring af 

forsamlingshuset

Hjortø forsamlingshus Hjortø                         22.853,00 Projektet har til formål at fremtidssikre og effektivisere forsamlingshusets ved installation af en 

varmepumpe.

Fase 5 Indretning af sejerØhuset sejerØhuset ApS Sejerø                       362.000,00 SejerØhuset har til formål at være Sejerøs samlingspunkt på havnen for både turister og øboerne samt 

for en lang række arrangementer, med både restaurant og overnatningsmuligheder for turister. I 2018 

fik de bevilliget 5 mio. kr. fra Realdania til opførelse af huset, som ikke er endeligt opført endnu. Med 

projektet vil de opføre industrikøkken samt indrette restaurant, familieværelser og butik.

Online musikundervisning for børn og unge på Anholt, et 

pilotprojekt

Foreningen Anholts Børn Anholt                         29.000,00 Som både børn, unge og voksne på en ø som Anholt, som ligger langt fra fastlandet, er der ofte få 

fritidsaktiviteter og kulturtilbud tilgængeligt. Coronanedlukningen har ligeledes vist et potentiale for e-

learning og fjernundervisning, når det fysiske møde er blevet besværliggjort. Formålet med projektet er 

at afprøve, om fjernundervisning i musik fremover skal være et tilbud fra Kulturskolen til Anholts børn, 

unge og voksne, så musikundervisning ikke begrænses af, at man bor på en ø. De ønsker at afprøve de 

gode erfaringer, som de har gjort sig under Coronaperioden, og vil afprøve denne på 

musikundervisningen. Erfaringer fra tidligere fjernundervisningsprojekter har lært dem, at 

fjernundervisningen også skal suppleres med fysiske møder, da det så bliver lettere at forstå hinanden 

online.

Skarø museum og formidlingscenter Skarø museum og 

formidlingscenter

Skarø                         28.750,00 Skarø har ikke mange turistattraktioner, og turister besøger derfor kun øen kortvarigt. Skarø Museum 

har fået lovning på "Skarø udstillingen" fra Svendborg Museum samt "Øhavssamlingen", som skal 

udstilles i 2021. Formålet med projektet er at gøre museet til en turistattraktion, som skal trække flere 

turister til. Det sker gennem en opgradering af faciliteterne på museet, herunder til udstillingsmontre 

og monitorer som skal fremvise rekvisiter, film og billeder.

Birkholm Havn Birkholm Beboerforening Birkholm                       200.000,00 Birkholm Beboerforening søger om midler til at få udarbejdet et projekt til en havneudvidelse, som 

primært skal beskytte sejlrenden mod tilsanding i vinterhalvåret, hvilket i visse perioder gør det 

umuligt at besejle havnen. Med projektet skal der udføres tegnearbejde, opmålinger og ansøgning om 

tilladelser til havneprojektet. En udvidelse med forlængelse af havnemolerne vil også kunne skaffe flere 

bådpladser til øens besøgende lystsejlere, der gæster øen i sommerhalvåret.

Ny servicebygning på Lyø Campingplads Lyø Ferielejligheder Lyø                   550.000,00 Turismekapacitieten har i sommersæsonen 2020 være presset på Lyø. Der ønskes derfor, at kunne 

tilbyde nye og forbedrede vilkår for telt- og campinggæster på Lyø Campingplads. Formålet med 

projektet er at opføre en servicebygning med handicapvenlige toilet- og badfaciliteter i stedet for den 

nuværende skurvogn. Servicebygningen vil medføre en kapacitetsforøgelse fra fire toiletter, som er 

fordelt på to rum, til syv rumligt adskilte toiletter, samt flere og bedre badefacilliteter.

Andelsforeningen Askø Købmandshandel ny bil  Andelsforeningen Askø 

Købmandshandel 

Askø                         84.000,00 
Andelsforeningen Askø Købmandshandel har drevet købmand med frivillig ulønnet arbejdskraft på 

Askø og Lilleø siden 2011. Købmandens kunder er de ca. 40 fastboende, brugerne af de ca. 250 

sommerhuse og de flere tusinde turister, der besøger øerne. Købmandens vareforbrug er for lille til, at 

nogen grossister vil levere varer til havnen i Bandholm, hvorfra færgen til Askø og Lilleø sejler. Det 

betyder, at de frivillige selv skal tage færgen til Lolland for at hente varer hos leverandørerne. Til det 

har købmanden pt. en ældre varevogn, som har store drift- og reparationsomkostninger. Foreningen 

søger derfor midler til anskaffelse af en nyere brugt varevogn. Målet er at få en bil, som i de næste fem 

år ikke giver store uventede reparationsregninger.



Renovering af p-plads v. Omø Forsamlingshus Omø Sogns Forsamlingshus Omø                       138.725,00 
Omø Forsamlingshus fungerer som Omøs idrætshal, mødelokale, sted for kulturelle aktiviteter, 

undervisningslokale og festsal. Ved østsiden af forsamlingshuset er en parkeringsplads, som er i meget 

dårlig forfatning. Gennem flere år har bestyrelsen og frivillige forsøgt at vedligeholde 

parkeringspladsen. Ved selv en lille mængde nedbør samler der sig store mængder af vand på arealet 

og i store dele af året er p-pladsen et pløre, så der skal en mere gennemgribende renovering til. Med 

projektet vil de etablere en flisebelægning, som - når forsamlingshuset og p-pladsen ikke anvendes - 

kan bruges som den mini-idrætsbane, som Omø Idrætsforening længe har ønsket sig.

renovering og maling af udvendigt murværk og vinduer på Agersø købmands bygninger samt ny kødkøler og kompressorAGERSØ KØBMAND ApS Agersø                         42.121,00 
Agersø Købmand ApS ejer butiksbygningerne og ansætter en forpagter for butikken. Projektet skal give 

hele købmandsforretningen med garage/lager et ensartet udseende. Tilbygningen står flot nymalet, 

hvorimod resten er meget slidt. Kødkøleren er gået ned og kompressoren til frostskabene er ustabil, så 

der er behov for at få fornyet begge. Målet er at holde bygningerne og inventaret i god stand, så 

forpagteren har gode forhold at drive butikken i, og kunderne får en oplevelse af en velholdt butik både 

ude og inde. De konkrete aktiviteter er: 1) indkøb af kødkøler og kompressor, 2) filtsning af gavl og 

reparation af murværk, 3) maling af murværk, vinduer og døre.

Etablering af mindre naturlegeplads i Skolehaven på Hjarnø Hjarnø Beboerforening Hjarnø                         80.000,00 Formålet med projektet er at etablere en naturlegeplads i Skolehaven, som vil gøre stedet til et mere 

attraktivt samlingssted for øens børnefamilier, og som vil indbyde til både bevægelse og socialt 

samvær. En-dags-turister på øen kan også nyde godt af Skolehaven. Med projektet skal der etableres 

en balancebane, et gyngestativ med to dæk-gynger og en fugleredegynge, samt en rutchebane der er 

monteret på en jordvold.

Gæstetoilet og grøn omstilling af udledning af spildevand Hideaway Vingård Fejø                   300.000,00 
Hideaway Vingård er en velbesøgt turistattraktion på Fejø, men indtil videre har gæster på vingården 

skullet bruge det private toilet, hvilket særligt har været en udfordring denne sommer, med de mange 

gæster. Formålet med projektet er at etablere et nyt handicapvenlig toilet. Det vil gøre vingården mere 

tilgængelig for handicappede turister. Der vil også skulle etableres brusekabine til de overnattende 

hyttegæster. I sammen omgang vil spildevandsrensningen skulle opgraderes til et biokube 

rensningsanlæg i stedet for den nuværende bundfældningstank, så vingården kan være en frontløber i 

forhold til spildevandsrensning, samtidigt med at vandmiljøet omkring Fejø skånes for vingårdens 

spildevand.

Akustikregulering i Strynø Skole og Kulturhus Strynø Beboerforening Strynø                       232.500,00 
Efter renovering af Strynø Skole og Kulturhus, er akustikken i salen nu det eneste, der mangler for at 

skolen kan blive det samlingssted, beboerne på Strynø drømmer om. Akustikken er nemlig i øjeblikket 

så dårlig, at særligt de ældre har svært ved at deltage i arrangementer med mange mennesker. 

Formålet med projektet er at etablere akustikregulering i salen i Strynø Skole og Kulturhus for at bevare 

den brede deltagelse af strynboere fra alle generationer i øens fælles arrangementer.

Opgradering af Agersø Lystbådehavns faciliteter. Fonden for Agersø 

Lystbådehavn

Agersø                       189.075,00 Agersøs Lystbådehavns benzinstander er gået i stykker, og kan ikke længere anvendes. Formålet med 

projektet er at udskifte benzinstanderen og opdatere med et betalingsmodul, så både øens beboere, 

bådejere, campinggæster, sommerhusejere, lystsejlere i havnen samt øvrige turister kan betjene sig 

selv ved køb af benzin på Agersø. Betalingsterminalen, hvor der betales for overnatning i havnen og for 

brug af sauna samt bade- og vaskefaciliteter, skal desuden opgraderes til kontaktløs inden 1. januar 

2021, ellers lukkes den af NETS. Formålet med projektet er at gøre Agersø lystbådehavn velfungerende 

og tidssvarende.

Betalingsstander Q8 SERVICE V/BJARKE 

JENSEN

Fejø                   105.665,00 Indtil nu har det været muligt at tanke benzin/diesel med kontanter og dankort på det eksisterende 

betalingsanlæg på Fejø. Efter 1.1.2021 er det slut med betaling med dankort på grund af nye 

sikkerhedsgodkendelser og understøttelse af kontaktløse kort fra Nets, og da det ikke er muligt at 

ændre standeren til den nye standard, vil det kun være muligt at tanke med kontanter. Formålet med 

projektet er at etablere en ny betalingstander til benzin-/dieseltankanlægget på Fejø. Den nye stander 

vil udover dankort og kontanter også have mulighed for betaling med mobilepay og eventuelt 

visa/masterkort.

Bageri Albertine Johanne Nordby 

Rasmussen

Anholt                   353.000,00 Formålet med projektet er at opstarte et bageri og café på Anholt. Bageriet skal fungere som et 

helårsbageri, som også skal have åbent i den stille vinterperiode, hvor kun den lokale købmand ellers er 

åben. Herudover kan lokalet/køkkenet også udlejes til undervisningsformål, og fungere som 

samlingssted for øens beboere.

Udlejning af golfbiler på Hjarnø Brian Sørensen Hjarnø                   188.000,00 Hjarnø oplever flere turister, men også flere ældre og gangbesværede turister. Grundet gangbesvær 

tager de ofte bilen med over med færgen, for at kunne komme rundt på øen. Formålet med projektet 

er at udleje eldrevne golfbiler, som både vil kunne minimere biler og dermed støj på Hjarnø, og sikre en 

bedre oplevelse for turisterne.



Legeplads på Dybvig havn FEJØFORENINGEN Fejø                       200.000,00 Dybvig Havn har de senere år gennemgået en renovering og står i dag flot. Dog er legepladsen på 

havnen med tiden forfaldet. Formålet med projektet er at etablere en ny legeplads på havnen til gavn 

for øens børn samt turister.

i alt kr.:                   1.806.024,00               1.496.665,00 


