★ PEngE TIL LOKaLE FORMÅL: Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond uddelte igen i år økonomisk
støtte til en række lokale almennyttige og kulturelle formål - alle sammen på Sydfyn. De heldige modtagere
var blandt andet Thurø Spejdercenter , som fik 50.000 kroner til at købe optimistjoller for. Det kan nok blive til
et par stykker til glæde for udsynet på Sundet. De sydfynske øregange fik også lidt at smile af, da Peder Most
Garden fik ekstra økonomisk støtte. De fik nemlig 30.000 kroner til at købe tværfløjter for. Sejlerforeningen
Carla fik også en hjælpende hånd med det store projekt, de har på bedding. Til restaurering af paketbåden Carla
fik de 25.000 kroner. Svendborgskibet Caroline S fik et sponsorat på 4500 kroner. I år uddelte fonden midler for
900.000 kroner, og de blev uddelt ved en receptionen på Hotel Troense i sidste uge. På billederne ses (i midten)
til højre Poul Hildebrandt modtage penge på vegne af Peder Most Garden, øverst er det Jens Nielsen, H.C. Bechmann og Vagn Juul Jensen fra Sejlerforeningen Carla, mens det nederste er Jesper Bernhard fra Thurø Spejdercenter, der modtog penge i følgeskab med to af spejderene. For overrækkelsen stod Jens Stephensen, formand
for Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond. fotos: michael thorbjørnsen

Kort om Fonden

➜ Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond blev stiftet i 1985.
➜ Årsagen var, at Aktieselskabet Sydfyenske Dampskibsselskab 10 år forinden i 1975 ændrede færgeruten Spodsbjerg-Nakskov til Spodsbjerg-Taars. Ruteændringen medførte en dramatisk positiv
ændring i rederiets økonomi. Rederiets bestyrelse og generalforsamling var af den opfattelse, at en
del af disse økonomiske forbedringer skulle komme omverdenen til gode.

➜ Aktierne i aktieselskabet Sydfynske Dampskibsselskab er senere solgt til Scandlines Danmark
A/S som ændrede selskabets navn til Scandlines Sydfynske A/S. I 2008 blev Scandlines Sydfynske
A/S købt af Clipper Group A/S som ændrede selskabets navn til Sydfynske A/S. Den 1 januar 2010
blev Sydfynske A/S fusioneret ind i Færgen A/S.

➜ I overensstemmelse med fondens vedtægter vælges fondens bestyrelse af bestyrelsen i Færgen
A/S. Fondens daglige administration varetages af fondsekretær Anni M. Jensen, Færgen A/S.

➜ Bestyrelsen har følgende medlemmer: Jens Stephensen (formand), Christian greve AhlefeldtLaurvig, Rasmus Bo, Jørgen Boutrup og Knud Gether.

➜ Fondens uddelinger: Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond har siden 1993 årligt uddelt mellem
700.000 kr. og 1 mio. kroner i overensstemmelse med fondens formål, som er at støtte almennyttige
eller dermed ligestillede formål. Herunder blandt andet kulturelle, sociale og ideale formål, navnlig
inden for Sydfynske A/S’s geografiske område.

