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En lille million: Sydfyenske
Dampskibsselskabs Fond deler ud

6. december 2016

Bestyrelsen for Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond uddeler igen i år økonomisk støtte til en bred
vifte af lokale almennyttige og kulturelle formål inden for Sydfynskes geografiske område.
Troense: SFDF´s fond har tirsdag delt 928.742 kroner ud til lokale almennyttige og kulturelle
formål inden for Sydfynskes geografiske område.
I år var der 928.742 kroner, og modtagerne blev offentliggjort ved en reception på Hotel
Troense tirsdag.
Sydfyenskeprisen gik i 2016 til ambulanceredder Henrik Schakow, som har "arbejdet utrætteligt
for at udbrede kendskabet til hjertestartere. Igennem sit arbejde har han i over 30 år som

ambulanceredder med egne øjne set, hvor vigtigt det er, at hjælpen er hurtigt fremme, når et hjerte
er stoppet, lige som han i sin fritid er en del af det frivillige akuthjælperkorps", hedder det i en
pressemeddelelse.
I 2008 var Henrik Schakow medstifter af Langelands Hjertestarterforening, og i tråd med
foreningens vedtægter er Henrik Schakow ligeledes en del af teamet.

Donationer 2016
Langelands Hjertestarterforening - 50.000 kr
Hovborglejren - 20.000 kr
Det danske spejderkorps, Rudkøbing - 50.000 kr
Museumsskibet Meta - 15.000 kr
Medicinhaverne i Tranekær - 25.000 kr
Lohals gl. Skyttelaug - 10.000 kr
Øhavets Smakke- og Naturcenter - 25.000 kr
Langelands Dykkerklub - 15.000 kr
dansk Søredningsselskab, Rudkøbing - 50.000 kr
Fejø Havnelaug - 25.000 kr
Nakskov Roklub - 25.000 kr
Friggas Venner - 30.000 kr
Foreningen til fremme af afsætning af vildt - 50.000 kr
Peder Most Garden - 77.242 kr
Danmarks Museum for Lystsejlads - 50.000 kr
Familieoplevelsesklub v. Red Barnet - 5.000 kr
Svendborg Clasic Regatta - 25.000 kr
Thurø Sejlklub Handicapafd. - 5.500 kr
Foreningen Flaske Peters Mindestue 25.000 kr

Ærøskøbing Marineforening 15.000 kr
Ærøskøbing Marineforening - 15.000 kr
Fugleværnsfonden - 50.000 kr
Fulton - 125.000 kr
Vinterbaderne på Fanø - 20.000 kr
Fanø Sejlklubs Juniorafd. 38.000 kr
Agersø Storebælts Værft - 50.000 kr
Caroline S - 3.000 kr.
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