Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers
Samarbejdsudvalg
Danmarks største lystfisker facilitets sammenslutning

SU får støtte til to nye havjoller fra Nordea Fonden
___

kroner

Med 130.000
i støtte fra Nordea-fondens kystpulje kan SU nu igangsætte indkøbet af 2 nye havjoller,
der har været på tegnebrættet siden medio 2017.
Facilitetsansvarlig i SU, Johnny Mark Jensen glæder sig især til at:
” De 2 nye havjoller gør, at vi kan skifte nogle aldrende og slidte faciliteter ud med nye. Det vil give vores
medlemmer ude i klubberne en bedre og mere sikker oplevelse, når de dyrker deres hobby på Øresund.”
Med 2 nye havjoller håber SU at kunne styrke og bidrage til det lokale fællesskab langs kysten.
”Vi håber meget på at nye faciliteter kan stoppe det faldende medlemstal ude i vores medlemsklubber, og at det
på den lange bane også vil tiltrække nye medlemmer der vil bruge vores faciliteter og dermed skabe liv på
havnene og langs Øresundskysten”
50 mio. kr. til kystaktiviteter
SU har modtaget 130.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens kystpulje på
50 mio. kr., der uddeles til projekter, som skaber aktivitet og styrker fællesskabet langs landets kyster.
”Kysten er klar, og vi er glade for, at SU vil være med til at skabe nye stærke fællesskaber ved Øresundskysten”
siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.
Kystpuljen havde ansøgningsfrist 10. juli 2018, og i alt forventes cirka 100 aktivitetsskabende projekter fra hele
landet at få støtte fra Nordea-fondens kystpulje.
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Om Nordea-fonden
• Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Hvert år
uddeler fonden ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv
inden for sundhed, motion, natur og kultur.
• Med kystpuljen uddeles i 2018 50 mio. kr. til projekter, som skaber
aktivitet og styrker fællesskabet langs landets kyster. Projekterne
støttes med mellem 100.000 kr. og 1.000.000 kr., og foreninger,
selvejende institutioner og kommuner m.fl. kunne søge puljen med
ansøgningsfrist 10. juli 2018.
• Læs mere på www.nordeafonden.dk/kystenerklar
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