
Fondsuddeling 30. november 2016, tale ved næstformand Peter Christensen: 

Samsø-Fonden har to formål - det ene er at drive rederidrift - det andet, som vi er samlet om i 
dag er at yde støtte til fremme af kulturlivet, idrætsaktiviteter, turisterhvervet på Samsø samt 
til unge samsingers uddannelse. 

Der var indkaldelse af ansøgninger medio august - dels i det lokale medie Samsø Posten og i 
Jyllands-Posten. Ansøgningsfristen var den 31. august. 

Der er i alt indkommet 105 ansøgninger, og disse er nu blevet behandlet af fondens bestyrelse. 

Fondens bestyrelse, der består af Anders D. Lassen, der er formand, men desværre har måttet 
melde forfald, Bente Hornbæk, Hans Christian Hesseldal, Henrik Kjær, Hans Halvorsen og jeg 
selv Peter Christensen, der er næstformand, har i alt imødekommet 77 ansøgere og har til disse 
uddelt i alt kr. 391.625,00 

Vi holder i år en lille sammenkomst for de 9 største modtagere af støtte sammen med pressen. 
Samsø-Fonden vil gerne have lidt at vide om projekterne, og derfor har vi som noget nyt 
opfordret jer til at komme med et lille indlæg her ved uddelingen -  i forbindelse med I 
modtager tilsagnet. 

De 9 største får tilsammen kr. 145.000 og modtagere er:    

M/F TUNØ A/S    kr. 10.000 

Samsø Kommunes Billedkunstråd   kr. 10.000 

Samsø BørneKultur Forening   kr. 10.000 

Foreningen KOKS    kr. 10.000 

Samsø Idræt og Kultur, service med logo  kr. 20.000 

SAHA Samsø Turist- og Handelsstandsforening  kr. 20.000 

Søholm Opera, v/Lise Christensen og Michael Bracegirdle Kr. 20.000 

Samsø Slagtehus    kr. 20.000 

Samsø-Aarhus Forbindelsen   kr. 25.000 

14 foreninger og sammenslutninger modtager i alt kr. 69.125, der fordeles således: 

Samsø Big Band lån af flygel og transport af samme i 2016 kr. 5.625 

Samsø Big Band til 2017    kr. 5.000 

Folkegaven til Samsø    kr. 1.000 

Nordby Sogns Borgerforening   kr. 5.000  

Samsø Marathon/SIK    kr.  5.000  



OGU Onsbjerg Gymnastik og Ungdomsforening  kr. 7.500 

Samsø Skytteforening    kr. 5.000 

Tranebjerg Badmintonklub    kr. 5.000 

Samsø Folkedansere    kr. 5.000 

Samsø Rideklub    kr. 5.000 

Kolby forsamlingshus/21. Kreds   kr. 5.000 

Mad for Enlige Mænd (Ældresagen)   kr. 5.000 

Samsø Skole, tur til Island    kr. 5.000 

Samsø Ungdomsskole    kr. 5.000 

Desuden har 53 unge samsinger modtaget støtte til deres uddannelsesforløb - i alt kr. 177.500. 
Der er i år typisk ydet kr. 5.000 til unge, der læser på universitetsniveau og kr. 2.500 til unge på 
gymnasieniveau. Det er det største antal ansøgere, der har været indtil nu. 

De årlige uddelingsbeløb har varieret noget, men i de senere år har de ligget på små kr. 400.000 
dog med et par højdespringere bl.a. til forskning i vikingetiden på Samsø. Forskningen foretages 
af Moesgård Museum. 

Indkaldelse af ansøgninger næste år vil igen ske i august måned. 


