Rise Flemløse Sparekasse uddeler over kr. 300.000 til det
lokale foreningsliv og initiativer på Ærø, i Flemløse og
Svendborg
Som lokalt pengeinstitut er det naturligt,
at vi, udover at tilbyde rådgivning og
løsninger indenfor det finansielle område
til privat- og erhvervskunder, også
understøtter de foreninger og aktiviteter,
der er i lokalområdet. Vi ønsker at være
en aktiv del af det lokale samfund på
Ærø og i det sydfynske, som jo er
kendetegnet ved et rigt foreningsliv, og
hvor der hele tider dukker nye initiativer
op.
Det er vort indtryk, at tilskuddene bliver
modtaget med glæde og taknemmelighed, og at de er med til at gøre det lidt
lettere for foreninger og initiativtagerne
at gennemføre deres projekter, og vi har
det rigtig godt med at være med til at
understøtte lokalsamfundet på denne
måde.

Gavemodtagerne i Flemløse

I tildelingen ligger der også et skulderklap og tak til de mange frivillige som yder en meget stor indsats
for få de forskellige aktiviteter gennemført.
Næste uddeling vil finde sted i foråret 2018 og vil blive annonceret i dagspressen i god tid inden.
Gaveuddeling 2017

Formål

Beløb

Ærøskøbing Sejlklub

Maling af klubhuset

Søllested Forsamlingshus

Lydforbedring store sal

Forældreforeningen "Mistet et barn"

Foredragsholder

2.500

Havkajakklubben Malik

Indkøb af pavillon

3.000

Sønderrendes Venner

Renovering af bord/bænkesæt

5.000

Skovbykassen

Vedligehold og sikring af Skovbys legeplads

5.000

Flemløse Plejehjem

Koncert

1.500

Natteravne Ærø

Støtte til køb af fleecetrøjer,
førstehjælpskurser/hjertestarterkursus

2.500

Assens Roklub

Ny opbevaring af kajakker

Rendemaskerne Anno 1995

Køb af Projektor + transportabelt lærred

2.000

Helnæs Forsamlingshus

Ny borde og mikrofonanlæg

5.500

MIF-gymnastik

Fornyelse af redskaber, trampoliner, plint osv.

Ærø Hjertestarterforening

Midler til opstart af hjertestarterforeningen

5.000
14.500

15.000

15.000
5.000

Søby Lokalråd

Ny belysning i Aktivitetshuset

5.000

Jordløse Boldklub, Kajakafdelingen

Indkøb af kajakker og pagajer til ungdomsroerne

5.000

HF Vestærø

Nye bolde

5.000

Legepladsen Flemløse/ Voldtofte

Anlæggelse af ny legeplads på off. grund på
Kappelvænget

MH 89

Nye trøjer og bolde

Flemløse Voldtofte Landsbylaug

2 shelters i off. anlæg i Voldtofte

Græsvænge lejeplads

Renovering af legeplads

5.000

Assens Miniby

Støtte af minibyen

7.500

De Ærøske Idrætsklubbers
Teltinteressentskab

Nye borde til teltene

Bøjden Bådelaug

Støtte til opsætning/renovering af bådebro i
Bøjden

5.000

Ærø Single Folk Festival

Tilskud til musikkere, borde/stole osv.

5.000

E-Sporten

Støtte til E-Sporten

Frivilligcenter Ærø

Støtte til udgivelse af en foreningsguide (bog)

Haarby Bicycle Club

Opgradering af mountainbikesporet i Haarby

15.000

RSI

Støtte til sommerfest

15.000

Søby Boldklub KVIK

Hovedsponsor ved Cykel og Kvikløbet 2017

Flemløse Gl. Kro

Renovering af komfur + ombygning af køkken og
køkkenfaciliteter

Ærø Folkelige Musikforening

Støtte til afvikling af festivallen 2017

7.500

Marstal Søfartsmuseum

Støtte til istandsætning af motor

5.000

Ebberup Idrætsforening, gymnastik

Nedspringsmåtte/indkøb af redskaber

Ærø Børnemuseum

Støtte til igangsætning

Gavemodtagere i Rise

20.000
5.000
18.000

10.000

10.000
5.000

6.000
25.000

15.000
5.000

