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Referat fra Kulturelt Samråd Langelands stormøde om fonde og 

fondsansøgninger  
28/3-2019 i Borgerhuset, Rudkøbing 

 
Inviterede oplægsholdere: 
Helle Ravn, tidl. museumsinspektør, formand for Medicinhaverne i Tranekær 
Peter Dragsbo, tidl. museumschef, medlem af Kulturelt Samråd Langeland 
Steffen Rasmussen, formand for Fiskeriets Hus, Bagenkop 
Anne Mette Wandsø, LAG koordinator, turist og erhvervschef  
 

Helle Ravn har søgt fonde gennem mange år bla. til Medicinhaverne: 
 
Det er gambling, når man søger, man ved ALDRIG, om man får penge. Medicinhaverne har 
eksempelvis et år modtaget 15.000 kr og 2-300.000 kr et andet.  
 
Inden I søger: 
 

• Søg kun til projekter, der ikke er startet. Det er vigtigt, at man ikke begynder at bruge af 
pengene, før man får dem. Dels kan man risikere ikke at få noget, og dels ved man aldrig 
hvor meget, man får, før man har dem i hånden. Man kan risikere at skulle betale 
udbetalte midler tilbage, hvis man er startet før tid. 

• Find de fonde der er relevante for det projekt, der søges penge til. Lokale fonde er bedst til 
lokale projekter, og de kender jer.  

• Se i Øboen og Fyns Amts Avis hvad der er uddelt penge til og find ud af, hvornår næste 
ansøgningsfrist er.  

• Brug nettet. Hvis du f.eks søger penge til en ny legeplads så søg på ”leg og fonde”. 
• På hhv www.legathåndbogen.dk og  www.fonde.dk kan du søge på fonde og se, hvad der 

er uddelt penge til. Undersøg de relevante fondes fundats.  
• Check projekter der ligner jeres og se, hvor de har fået penge. 
• Læs fondens hjemmeside et par gange, så I bliver klare på ”dens sprog” og se, hvad den 

tidligere har støttet, og hvor meget de har støttet med. På denne måde får I en ide om, 

hvad der er realistisk at søge om.  

• Man kan også godt ringe til en fond og spørge om ens ansøgning er noget for dem. 
• Drop ansøgningen, hvis jeres forening ikke passer ind. 

 
 

Lokale fonde: 
 
Lolland Falster og Langeland Brand Societets fond har f.eks givet til Medicinhaverne 5.000-10.000 
kr. 
Langelands revyen uddeler af deres overskud. 
Spodsbjergs Færgebros Fond (administreres af kommunen). Fokus på turisme. 
Langelands Elforsynings Fond (større beløb) 
Fionia Fond (løber tør i 2019) 

http://www.legathåndbogen.dk/
http://www.fonde.dk/
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LK forsikring 
Forsikringsselskabet FOMO og Albani har dog ikke givet til Medicinhaverne 
Bankerne er gode at søge 
 
Når I søger: 
 

• Husk at hver eneste ansøgning er hårdt arbejde, og den må ikke skrives med venstre hånd. 
• Søg til specifikke ting. Der gives oftest ikke tilskud til drift, kun til nye tiltag.  

• Ansøgninger skal som regel udfyldes på nettet. Gør alt klar, inden I går i gang på nettet, for 
ofte kan man ikke gemme, dvs hvis I ikke bliver færdige, så mister I alt det indtastede. 
Teksterne skrives på forhånd og kan copypastes ind i ansøgningsskemaet. 

• Skriv max 1 ½ side til skemaet.  

• Skriv hvem I er, hvad der søges til. Hvilket resultat vil I få af pengene, og hvad der vil ske 
hvis I ikke får pengene. 

• Indhent altid tilbud, som bliver vedlagt ansøgningen. 

• Budget m. så eksakte priser som muligt. 

• Billeder virker ofte godt. 

• Regnskab fra året før. 

• Jeres vedtægter. 

• Ansøgerens CV plus en liste over medlemmer/antal medlemmer i foreningen. 

• Send i god tid, for computeren eller nettet kan risikere at drille 

• Check at det er modtaget. 
 
Når I har fået svar: 

• Mange fonde svarer kun, hvis man får bevilliget penge. Man får aldrig begrundet sit afslag. 

• Husk med det samme at skrive tak, når I har modtaget noget og sørg gerne for noget 
pressedækning, lav event ud af overrækkelsen. Send evt. en årsrapport med billeder, når 
projektet er afsluttet. 

 
Alternative midler: 

• Tænk også i sponsorater, F.eks maling fra byggemarkeder. 
_____________ 

Peter Dragsbo har især søgt de store fonde. (AP Møller, Real Dania Filantropi, Obelske, Salling, 
Nykredit, Nationalbanken, Store Nordea (til ”hurraprojekter”), Friluftsrådet (naturformidling) m.fl.)  
 

• F.eks lægger AP Møller vægt på, at man er etableret, dvs at man har været i gang i nogle år. 
Kræver medfinansiering af kommunen.  

• Vigtigt, at man viser, at der står mange bag ansøgningen. 

• Vis en rullende plan i etaper helt frem til afslutningen. 

• Man skal gøre sig umage. Hav en vision og lav en ”imponator”, som bør være flot trykt.  

• Budget for nu og budget for hele forløbet. Plus regnskaber for det allerede brugte, samt 
hvor mange frivillige timer, der allerede er lagt og forventes i projektet. 

• Bestyrelsesvedtægter og udtalelser. 

• Vedhæft dokumentation for den omtale, der har været. Links og avisklip. 

• Regn med 1 ½ mdrs fuldtidsarbejde pr ansøgning. 
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_____________ 
 

 

Steffen Rasmussen, Fiskeriets Hus: 

Har modtaget bl.a. midler fra LAG og Vanførefonden til elevator (handicapadgang), midler til nyt 

tag fra Real Danias Underværker. 

• Det er en god ide at ringe til fonden og fortælle om, hvad det drejer sig om, matcher vi, er 

det noget for jer. Så spilder vi ikke tiden. 

• Det er vigtigt at have så mange medlemmer som muligt – og et lavt kontingent, ligesom det 

er vigtigt at vise, at foreningens mange frivillige har brugt mindst 20.000 timer på at sætte 

huset i stand. 

• Husk at undersøge, om der er lokale med i fondene. Skab kontakt til dem. 

• Liv og Land og LAG og FLAG er rettet mod iværksætteri. Kontakt Turistbureauet for at få 

hjælp. 

• Start med begejstring og selviscenesættelse! 

• Det er godt at kende nogen, der har lavet projekter i forvejen. De vil gerne fortælle. 

Når I søger: 

• Ved ansøgningerne vedlægges vedtægter, regnskab, referat fra generalforsamlingen, 

budget, samt oplysninger om andre (også fonde) der støtter, hvem vi har tænkt os også at 

søge. 

• Læs vejledningerne og den lokale udviklingsstrategi. 

• Husk dit og gem dit login 

• Læs hele ansøgningsskemaet igennem, før du udfylder. 

• Lav en forretningsplan – også for foreninger: Hvilken retning bevæger vi os i? 

 _____________ 

 

LAG/FLAG midler 

LAG-koordinator, turist- og erhvervschef Anne Mette Wandsøe gav gode råd til, hvordan man 

søger LAG-midler, og de særlige krav, man skal være opmærksom på.  

Lokale aktionsgrupper (LAGer) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation 

i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. 

Lokale aktionsgrupper modtager midler fra Erhvervsstyrelsen og fra EU, som går til dels at støtte 

lokale projekter og dels til at drive foreningen. 

Der er to puljer i denne ordning: LAG midlerne, som er forbeholdt landdistriktsprojekter og FLAG, 

som er det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for lokale aktionsgrupper i fiskeriområder.  

Den lokale aktionsgruppe for Langeland, Læsø, Samsø og Ærø, er en såkaldt integreret LAG / FLAG. 
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Det er en lidt omstændig proces at søge LAG- midler. Derfor anbefales det dels at læse 

hjemmesiden grundigt: www.lag-llsae.dk og herefter tage kontakt til en LAG- medarbejder hos 

Turist og Erhvervsforeningen Langeland. 

 

Offentlig støtte til projekter 
Langeland Kommune: 

• Udviklingspuljen understøtter visionen ”Et levende Langeland”, som et godt sted at bo,  

drive virksomhed og besøge som turist.  

Foreninger, organisationer og grupper af borgere med tilknytning til Langeland Kommune 

kan ansøge puljen. 

Læs mere om udviklingspuljen  

 

• §18 - Frivilligt socialt arbejde 

Støtte til frivillige sociale foreninger - de såkaldte §18-midler. Fokus på det frivillige sociale 

arbejde skal rette sig mod de målgrupper, som den offentlige sociale sektor eller 

sundhedssektoren beskæftiger sig med. Aktiviteterne skal have et socialt sigte. 

Langeland Kommune støtter primært aktiviteter som foregår i lokalområdet, og som er 

målrettet borgere i Langeland Kommune. 

§18-midlerne fordeles 2 gange årligt - 1. marts og 1. september. 

Læs mere om §18 

 

•       Rådighedspulje 

Langeland Kommune ønsker at støtte arrangementer, projekter og initiativer indenfor 

kultur, idræt og kunst. 

Initiativerne skal have bred interesse og understøtte en balanceret udvikling i land og by. 

Det er et krav at aktiviteten finder sted i Langeland Kommune, og at der er offentlig adgang 

for borgere og turister. 

Ansøgningsfrist 1. april og 1. september.  

Hent information og ansøgningsskema på nettet eller mail til 

kultur@langelandkommune.dk  

Læs mere om rådighedspuljen 

  

Regionalt 

•       Kultur Region Fyn har en pulje i 2019, der støtter store og lidt mindre innovative 

kulturprojekter, hvor kulturinstitutioner, kulturaktører og erhvervsliv opfordres til at 

samarbejde og udvikle nye, visionære kulturprojekter.  

Ansøgningsfrist 2. maj 

 

http://www.lag-llsae.dk/
http://www.langelandkommune.dk/Kommunen/Projekter_Og_Visioner/Udviklingspuljen
http://www.langelandkommune.dk/Borger/KulturFritid/FrivilligSocArb
mailto:kultur@langelandkommune.dk
http://www.langelandkommune.dk/Borger/KulturFritid/Raadighedspulje
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Øernes Kulturfond 

• Kulturstyrelsen har oprettet nogle særlige fonde, der støtter kulturelt iværksætteri i 

provinsen. På Langeland kan vi søge Øernes Kulturfond, hvor fx foreninger, netværk, 

iværksættermiljøer eller kunstnergrupper kan søge til lokale aktiviteter. Her er vægten lagt 

på at styrke og udvikle kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder. Det 

kan fx være partnerskaber med erhvervsliv, fælles værkstedsfaciliteter, markedsføring osv. 

Ansøgningsfrist 2. september 

Læs mere om Øernes Kunstfond 

https://slks.dk/regionale-kunstfonde/oeernes-kunstfond/

