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Projekttitel Ansøger Ø Tilskud Lån Beskrivelse
Drejø Nyhavn Infohus Drejø Beboerforening Drejø 131.274,00 kr. Projektets formål er at renovere det flittigt brugte infohus på Drejø Nyhavn. Projektets konkrete aktiviteter 

er udskiftning af døre og vinduer, udvendig træbeklædning, udvendige terassebrædder og underliggende 

konstruktion. Herudover skal eksisterende vinduer og facade males. Huset er ikke  renoveret siden 1997, 

hvor Drejø Beboerforening overtog infohuset fra Svendborg Kommune. Derfor er infohuset noget 

medtaget. 

Renovering af tegltag på Øernes Højskole Sejerø - 

Den gamle Østre Skole

Støtteforening for Øernes Højskole 

Sejerø

Sejerø 111.000,00 kr. Formålet med projektet er at udskifte og renovere det gamle tegltag på Øernes Højskole på Sejerø, da det 

har vist sig, at det regner ind flere steder i de nyrenoverede rum. Planen er at lægge nyt tag på den 

dårligste del af taget og renovere resten, hvilket vil fremtidssikre taget en årrække. 

Sæsonforlængelse og optimering for Avernakø Havn 

og havnecafe

Fonden for Avernakø Bådehavn Avernakø 314.321,00 kr. Projektet skal udvide og forbedre havnecafeen på Avernakø med henblik på at udvide åbningstiderne og 

gøre caféen mindre vejrafhængig. Dette for at styrke cafeens rolle som et trækplaster og samlingspunkt for 

både fastboende, sommerhusgæster og sejlere. Konkret skal et rengøringsrum flyttes for at få mere 

lagerplads, nogle vægge skal flyttes og inventaret skal opgraderes. Udenfor etableres en professionel 

parasol på terrassen, hvor der også opsættes polycarbonat læskærme langs terrassen. 

Tidssvarende indkvartering til den voksende 

arbejdsstyrke i Café SommerSild på Skarø

Gitte Loftlund Skarø 239.110,00 kr. Formålet med projektet er at etablere tre præfabrikerede tiny houses til indlogering af medarbejdere i 

Café Sommersild i sommersæsonen, samt at supplere med en sanitetsvogn med toiletter og 

badefaciliteter. Med projektet vil der kunne indlogeres 6 medarbejdere. Sanitetsvognen skal samtidig 

erstatte de nuværende, slidte toiletfaciliteter til gæster. Opgraderingen af boligforholdene skal understøtte 

mulighederne for at tiltrække professionelle medarbejdere. 

"Postgaarden Tunø" Tunø Fonden Tunø 294.000,00 kr. Der ønskes renoveret og etableret et butiks- og udstillingsområde i bygningen ”Postgaarden Tunø” med 

indendørs butikspladser primært til øens små selvstændige, som udstiller og sælger egne produkter som 

kunsthåndværk og fødevarer. Derudover skal fortællinger om bygningens mange ”liv” indarbejdes. 

Konkrete elementer i renoveringen er indretning af 6 fleksible sektionsmoduler, fornyelse af 

indgangsområdet og etablering af udendørs flisebelægning. 

Handy-flex fuger ekspanderer Handy-flex fuger Fur 270.000,00 kr. Formålet med projektet er at opføre en ny bygning på 190 m2 med garage, lager og personalefaciliteter. 

Indtil nu har Handy-flex fuger været uden garage og har haft lager i en gammel, uisoleret lade/stald. Da 

fugematerialet skal opbevares frostfrit, har indehaveren i vinterperioden ofte dagligt måttet bruge tid på 

pakning af bilen om morgenen og udpakning igen om eftermiddagen. Den nye bygning gør det muligt at 

parkere bilen i et isoleret og frostfrit rum, så der dagligt spares tid i vinterhalvåret. Bygningens 

personalefaciliteter vil også blive benyttet af virksomheden Furisk Fodpleje og Velvære til klinik og til 

kurser omkring wellness. Bygningen vil dermed give udviklingsmuligheder for to virksomheder på Fur.

Energibesparende varme og hårde hvidevarer Tunø Forsamlingshus Tunø 43.000,00 kr. Formålet er at udskifte 2 gamle varmepumper samt en udslidt vaskemaskine og tørretumbler i 

forsamlingshuset på Tunø. Forsamlingshuset er især i vinterhalvåret ramme om mange aktiviteter, som 

samler øens beboere. Forsamlingshuset har stor betydning for fastholdelse af helårsbeboelse på øen, og 

dermed medvirker forsamlingshuset til at skabe eksistensgrundlag for øens forretningsdrivende. Projektet 

giver energibesparelser og bedre indeklima i forbindelse med udskiftning af varmepumper. Derudover 

bibeholdes vaskefaciliteter for medlemmer og brugere ved arrangementer i forsamlingshuset. 

Nye cykler på Agersø lystbådehavn Den selvejende institution Agersø 

Lystbådehavn

Agersø 40.000,00 kr. Der skal indkøbes 10 nye cykler, som skal stå ved lystbådehavnen på Agersø. Gæster i havnen sætter stor 

pris på, at der er en cykel, de kan låne til en tur til fx købmanden, ligesom turister har glæde af cyklerne. 



Udvidelse af Aarø Bryg med "Bryg Selv" Aarø Bryg Aarø 300.000,00 kr. Projektet vil udvide produktionen af øl og tilbyde ”Bryg selv”-arrangementer ved at flytte og samle den 

eksisterende produktion til et lejet lokale på ca. 300m2. Formålet er bl.a. at få flere besøgende til Aarø i 

oktober-marts, primært via arrangementerne, hvor deltagerne får ca. 20 liter eget brygget øl med hjem. 

Forventningen er, at den større produktion vil gøre det nødvendigt løbende at ansætte flere 

medarbejdere. Konkret skal de lejede lokaler tilrettes, der skal indkøbes bryggeudstyr og inventar samt 

opsættes hjemmeside og gennemføres 3 studieture. For nuværende er den største del af brygningen 

placeret i samme bygning som bryghusets egen café. Flytningen af bryggeriet gør, at cafeens kapacitet kan 

øges med 50%. 

Inventar og udstyr til Venø Kiosk og Café Venø Havn Venø 80.000,00 kr. Formålet med projektet er en udskiftning af nedslidt inventar og indkøb af forbedret køkkenudstyr med 

henblik på at kunne fastholde og videreudvikle øens eneste indkøbs- og caféfacilitet. Det har gennem årene 

været en stor udfordring at tiltrække forpagtere bl.a. på grund af nedslidte og utidssvarende gæste- og 

køkkenforhold. Venø Kiosk og Café er samlingssted for venøboere og øens gæster i sommerhalvåret. Der 

arbejdes på et større fornyelsesprojekt. Projektet her er afgørende for, at Venø Havn kan betjene gæsterne 

indtil det større projekt gennemføres. 

Renovering af Femøs gamle smedje i Sønderby Femø Beboerforening Femø 266.187,50 kr. Formålet med projektet er en renovering af Femøs gamle smedje i Sønderby. Smedjen indeholder bl.a. den 

gamle esse og ambolt samt smederedskaber fra 1800-tallet og frem. Konkret skal der udskiftes et tegltag 

og spær, isættes nye porte, nye vinduer, opstilles skillevægge samt lægges nyt tag på baghus med tagpap. 

Femø Beboerforening ønsker at udvide et eksisterende velbesøgt og velfungerende museum i Sønderby 

med den gamle bevaringsværdige smedje. Overfor den gamle smedje ligger den nye arbejdende smedje. 

Den besøgende kan således sammenligne datidens og nutidens smedearbejde. 

Hollænder Beater til papirfremstilling Sejerø Papirmølle Sejerø 80.000,00 kr. Sejerø Papirmølle skal indkøbe en Hollænder Beater – en papirskærer, der er et centralt proceselement i 

fremstillingen af håndgjort papir. Sejerø Papirmølles formål er at drive og udvikle håndværksmæssig 

papirfremstilling på Sejerø, og formidle det mere end 2000 år gamle håndværk. Foreningens vision er at 

skabe en turistattraktion og et tilbud til alle, der vil forsøge sig som papirmagere. 

Fremstilling af planteekstrakt/birkesirup 

(aroma/smagsgivere)

Claus Ole Jørgensen Orø 110.000,00 kr. Formålet er at etablere en produktion af økologisk planteekstrakt/birkesaft fra egne træer, buske, urter og 

afgrøder. Projektets midler skal bruges til anskaffelse af nyt udstyr, vacuum-inddampningsanlæg 

(vacuumdestillationsanlæg) og til færdigindretning af et nyt lokale. De sidste to år har ansøger, i lånte 

lokaler og med lånt udstyr, fundet frem til et koncept, der har fået positiv respons fra brugergrupper. 

Projektet åbner mulighed for et øget samarbejde med lokale aktører om samproduktion af unikke 

produkter på Orø.

Forprojekt for etablering af nye faciliteter på Dybvig 

havn, Fejø

Foreningen Fejø havnelaug Fejø 217.000,00 kr. Forprojektet har til formål at belyse mulighederne for at gøre Dybvig Havns faciliteter mere attraktive. De 

to primære områder, der skal belyses, er: 1) at forbedre strand og badeforholdene ved Dybvig Havn ved at 

etablere omklædnings- og opholdsfaciliteter ved havnen, 2) at skabe et lege- og mødested på havnen, der 

kan understøtte fællesskabet på Fejø og tilbyde turisterne et attraktivt uderum og værested på Dybvig 

Havn. Projektet skal afklare, hvordan og med hvilke midler man kan få havnens strandfaciliteter forbedret 

og skabe nogle fysiske faciliteter, som kan blive til gavn for badende, lokale som tilrejsende. Endvidere skal 

det med projektet skitseres, hvordan de eksisterende bygninger kan inddrages. 

Avernakøs Blå Haver Avernakøs Blå Haver Avernakø 60.000,00 kr. Formålet med projektet er at opstarte en maritim nyttehave, hvor der skal dyrkes muslinger og senere 

også tang og østers. Projektet har bl.a den gavnende effekt, at muslinger er med til at rense havvandet og 

forbedre iltforholdende i havet. Midlerne skal anvendes til køb af liner og en jolle med en stabil motor, 

samt informationsmateriale og informationstavle på Korshavn Havn og opbygning af en 

opformeringsbølgemark til muslingestrømpe. Det er håbet, at det om nogle år vil blive muligt at kunne 

udnytte muslingerne i Avernakøs turistvirksomheder, der ønsker lokale råvarer. Det vil være oplagt at 

anvende projektet til at få større opmærksomhed på øhavet. De første to til tre år vil gå med opformering 

af muslingebestanden. I disse år vil det kun være muligt med en begrænset høst, som tænkes spist på en 

fælles årlig muslingedag.

1.636.782,50 kr. 919.110,00 kr.

i alt 2.555.893 kr.


