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Projekttitel Ansøger Ø Tilskud Lån Beskrivelse

BARSØHUSET - Ø-turisme, der smager af 

både fugl, fisk og ko

Barsøhuset Barsø 400.000 Barsøhuset skal være et sted for at nyde ø-livets mange facetter. Om det er kystfiskeri, læring om det moderne økologiske 

landbrug eller om blot for, at familien skal samles. Barsøhuset skal knyttes til ansøgers økologiske landbrug, så autenticiteten 

bag fødevarer formidles til den moderne forbruger, der ønsker ”produkter med identitet”. Projektets konkrete aktiviteter er 

renovering af Barsøhuset herunder nye toiletfaciliteter og minirensningsanlæg mv., opførelse af 7 hytter og 4 shelters samt 

indkøb af inventar.

Pasta fra Fejø - Etablering af ny 

virksomhed

Pasta Principato Fejø 400.962 Projektet vil etablere Pasta Principato, en ny fødevarevirksomhed på Fejø, der producerer økologisk ravioli af høj kvalitet 

med håndværket og lokale råvarer i centrum. Pastaen skal sælges til privatpersoner og restauranter på Fejø, Lolland/Falster 

samt i København. Projektet tager sit afsæt i et lejet industrikøkken på Fejø, der kræver istandsætning og certificering inden 

produktionen kan iværksættes. Derudover skal et produktionslokale istandsættes, der skal indkøbes og installeres maskiner 

og køkkenudstyr, ansøges om de nødvendige godkendelser samt foretages produktudvikling og marketing-aktiviteter. Ved 

projektets afslutning vil det være muligt at fremstille, pakke og distribuere frisk ravioli på frost fra Fejø.

Ø cykler Lyø Beboerforening Lyø 139.000 Beboerforeningen ønsker at indkøbe cykler til udlejning til turister og besøgende på Lyø. Der er ikke anden cykeludlejning på 

øen aktuelt, men det vurderes, at efterspørgslen er stor. Der ønskes ikke et overskud, men udlejningen skal alene sikre 

midler til vedligehold og evt. nyanskaffelser. Projektets konkrete aktiviteter er indkøb af 20 bycykler, 3 børnecykler, 3 

cykeltrailere og 3  barnestole samt cykelstativ, skilt og pengeboks.

Opgradering af kassesystem, belysning 

samt indkøb af pallestabler og mønttæller

Strynø Købmandsforening Strynø 68.079 Forpagteren af Strynøs købmand har siden efteråret 2016 formået at skabe en forretning, der tilfredsstiller kundernes 

ønsker og behov, og som indtil videre viser sig økonomisk bæredygtig. Strynø Købmandsforening ønsker med projektet at 

skabe endnu bedre grundlag for købmandsbutikken ved at indkøbe remedier, der kan frigive ressourcer,  således at 

købmanden kan videreudvikle på forretningen. Projektets konkrete aktiviteter er indkøb af kasseapperat, energibesparende 

LED-lyssystem, palleløfter og mønttæller.

Glasurkursus Martin Bruggisser Orø 42.569 Interessen for keramik og de processer, der indgår i fremstillingen, har i de senere år igen været i stigning.  Der er derfor 

interesse for værksteder, der tilbyder rum for fordybelse og kreativitet samt de fornødne faciliteter til forglødning og know 

how omkring glasering. Ansøger vil med sine glasurkurser gerne i kontakt med det segment, der søger fordybelse i en 

aktivitet som denne med mulighed for et længerevarende ophold med overnatning på stedet. Konkret skal der oprettes et 

glasurbibliotek og etableres lovpligtig udsugning i et forvejen veletableret keramisk værksted til brug ved glasurkurser.

Avernax festival Avernax Avernakø 100.000 Projektets formål er at afholde Avernax – en årligt tilbagevendende musik- og kulturfestival på Avernakø i det sydfynske 

øhav. Festivalen afholdes den 9.-12. august 2018. Der søges om generel støtte til diverse projekter under afviklingen af 

Avernax Festival 2018. Blandt andet til opbygning af mobil skateboard minirampe, adgangstrappe til Munke Strand fra 

campingområdet, mobil sauna, vildmarksbad, indkøb/leje af telte, indkøb af materialer til opbygning af pladsen. Alt indkøbt 

vil via øens idrætsforening blive stillet frit til rådighed for øens beboere samt turister efter afholdelse af festivallen.

Ny flaskeautomat Kvik Spar OMØ 

BRUGSFORENING

Omø 50.000 Flaskeautomaten i Omø brugsforening er nedslidt, hvilket betyder mange, uhensigstmæssige driftsstop. Det er særligt 

udfordrende i ferierne, hvor antallet af kunder i butikken er på sit højeste. En ny flaskeautomat vil tilbyde kunderne en bedre 

service og højere kundetilfredshed pga. en bedre, hurtigere og mere driftssikker automat. Projektets konkrete aktiviteter er 

indkøb og montering af ny flaskeautomat.

Ny "brugt" Greenklipper Sejerø Golfklub Sejerø 50.000 Projektet har til formål at indkøbe en greenklipper til Sejerø Golfklub, der er en af Danmarks mindste klubber med 65 

medlemmer. Sejerø er samtidig den eneste af de danske småøer, som har en golfbane. Første år på klubbens nye anlæg 

(2017) kom 200 greenfeegæster, hvoraf størsteparten kom til øen udelukkende for at spille golf og nyde naturen. Klubben 

drives  med frivillig arbejdskraft. Den gamle greenklippere er nedslidt og velklippede greens er en forudsætning for at kunne 

tiltrække og fastholde besøgende på banen. 

Turistfaciliteter omkring Avernakø Havn Avernakø Bådehavn Avernakø 98.295 Projektet ønsker at iværksætte en række konkrete aktiviteter i Avernakø Havn's udviklings- og investeringsplan: "En 

sejlerdestination i særklasse - Das Dänische Inselmeer " til glæde for lystsejlerne:  1) indkøb af 20 voksencykler, 6 børnecykler 

samt stativer 2) indkøb af vaskemaskine og tørretumbler 3) indkøb af routere og hotspotudstyr til ny internetudbyder 4) 

indkøb af nyt inventar til cafe og tilbygning 5) opdeling af lagerrum og rengøringsrum samt opsætning af stålbordplade i 

cafekøkkenet.



Ny hjemmeside til Femø Femø Beboerforening Femø 25.000 Femø Beboerforenings nuværede hjemmeside er forældet, og ikke egnet til I-pad og I-phone. Det er ligeledes kompliceret 

for den lokale administrator at vedligeholde indholdet på siden. På den baggrund søger beboerforeningen om støtte til 

udvikling af en ny hjemmeside, da ønsket er et opdateret digitalt, dialogisk og dynamisk ansigt udadtil, der kan understøtte 

informationsniveauet, fællesskab på Femø og øens turisme. 

Udskiftning af gavlvinduer Anholt Forsamlingshus Anholt 54.063 Anholt Forsamlingshus er opført i 1911 og skal derfor løbende renoveres og vedligeholdes, så det er brugbart og 

indbydende. Et attraktivt hus understøtter bl.a. at flere lejer sig ind i husets sovesal og sikrer derved lejeindtægter, som er 

husets eneste indtægtskilde. Projektets konkrete aktiviteter er udskiftning af 5 gavlvinduer samt opsætning af stillads, 

herunder murerarbejde samt maling af nogle rum.

Nyt tag og tagrender Årø Forsamlingshus, 

AARØHUS

Årø 350.000 Aarøhus er Aarøs forsamlingshus og samlingssted for en lang række af øens arrangementer og aktiviteter.   Aarøhus er fra 

1941, og det har været gennem en større renovering. Aktuelt udestår dog at få skiftet tag og tagrender, der er i meget dårlig 

stand. Trods jævnlig vedligehold, er der utætheder flere steder. For at fremtidssikre huset og undgå  ødelæggelser på 

indvendige lofter og vægge, er udskiftning nødvendig. Projetkets konkrete aktiviteter er: 1) Det eksisterende tag, lægter 

samt tagrender fjernes. 2) Oplægning af nye lægter, undertag samt tagsten. 3) Opsætning af nye zinktagrender og nedløb.

Plads til alle på Damgården - Lyø´s 

samlingssted

DAMGAARDEN LYØ (FOND) Lyø 300.000 Damgaarden fungerer i dag som fælleshus for Lyø´s beboere og foreninger og som base for flere af øens servicefunktioner – 

sundhedsklinik, beredskabskuffert og bogudlån. Husets køkken, forsamlingslokale og toiletfaciliteter lever ikke op til de 

aktuelle behov for plads og bespisning. Der er også en udenø´s efterspørgsel efter lokaler til leje på Lyø, som ikke kan 

imødekommes, da maks.  kapacitet er 35 personer. Derfor har såvel Damgaardens bestyrelse og husets brugere ønske om at 

udvide forsamlingslokalet samt ombygge og modernisere køkkenet og etablere endnu et toilet, så huset kan rumme 

arrangementer med op til 60 personer. 

Lys og skabe Avernakø Forsamlingshus Avernakø 57.500 Avernakøs Forsamlingshus' belysning er udgiftstung, og derfor er ønsket at udskifte den nuværende belysning til en 

energibesparende løsning. Der er også et ønske om at informere om forsamlingshusets arrangementer og 

udlejningsmuligheder via et udendørs og et indendørs udhængsskab, der kan komme husets brugere til gode og trække nye 

interesserede til. Projektets aktiviteter er indkøb og montering af ny belysning samt indkøb af udhængsskabe.

Færdiggørelse af cafe og udskiftning af 

frysemontre i butik

TUNØ FONDEN Tunø 67.177 Der er tidligere etableret køkkenfaciliteter i en eksisterende cafe i Tunø Købmandsgaard. Levnedsmiddelkontrollen har ved 

syn af de færdige køkkenfaciliteter påtalt, at indgangspartierne til cafeen skal være med automatisk lukning af døre, således 

at cafeens køkkenfaciliteter fremstår sundhedsmæssigt korrekt. Købmandsbutikkens køle- og frostmontre er driftsmæssigt 

ustabile med behov for løbende reparationer, hvorfor de ønskes udskiftet. Fortsat udvikling af Tunø Købmandsgaard's butik 

og cafe er afgørende for fortsat at kunne yde en god service til såvel turister, herunder sejlere i havnen, sommerhusgæster 

og faste beboere. Særlig i ydersæsoner og vintermånederne er det vigtigt, at cafeen kan tilbyde smørrebrød, sandwich, 

pizzaer og små lune retter m.v.

Lagerlokaler til Skarø daligvarehandel BIOSYNERGY A/S Skarø 300.000 Der søges midler til at etablere lagerfaciliteter til tør-, køle- og frostvarer. Lagerfaciliteterne er vigtige for at understøtte en 

økonomisk bæredygtig drift af minikøbmandshandlen, der er tilknyttet Skarø iscafé. Stedet er den eneste forretning på øen, 

der sælger dagligvarer og har faste åbningstider og er dermed et vigtig initiativ, der understøtter både det lokale hverdagsliv 

og turismeerhvervet på øen. Butikken har solgt dagligvarer og lokalt producerede varer med succes siden 2015. Projektets 

konkrete aktiviteter er etablering af tørvarelager og frostlager i eksisterende bygning
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