
ENØ FONDEN 
Vedtægter 

Indledning 

ENØ FONDEN er oprettet januar 2000 i kølvandet af Enø Skaklejrs ophør, hvis loves § 5 fortæller at ” 

i tilfælde af foreningen ophør eller stilles i bero, oprettes et legat som administrerer Enø Skaklejrs 

formue. Formålet med legatet skal være at støtte unges ophold på skaklejre og andre aktiviteter der har 

til formål at fastholde interessen for skak”. Fonden administreres af en bestyrelse på 2-3 medlemmer. 

§1. FORMÅL 

Fonden har, som foreningen Enø Skaklejr har bestemt i forbindelse med dets ophør, til formål at støtte 

organisationer der vil gennemfører skaklejre og andre aktiviteter til skakkens fremme. 

Skakorganisationer i Danmark og enkelt personer under 26 år kan søge til sådanne aktiviteter. 

- Skaklejre 

- Aktiviteter til fremme af skak i sær blandt ungdommen 

- Talentudvikling 

- Unge skakspilleres deltagelse i turneringer for at fremme talent. 

- Andet 

Uddeling af midler sker efter bestyrelsens skøn 

§ 2. Formuepleje 

Formuen investeres i værdipapirer, således at formuen først giver udbytte af et afkast fra formuen, når 

den er over kr. 100.000,- 

Indtil da udbetales ikke støtte til aktiviteter. 

Fonden kan dog sideløbende have aktiviteter som tombola, salgsstader i forbindelse med særlige 

aktiviteter. 

Fonden kan ligeledes afholde Lands- eller regionale lotterier, med henblik på støtte til skak aktiviteter 

jf. §1. der foruden denne primære støtte også skal bidrage sekundært til forøgelse af formuen. 

§3.  

Ansøgning af midler 

De ansøgte midler skal anvendes til formålsbestemte aktiviteter, og må ikke anvendes til daglig drift. 



Der lægges vægt på at der fremlægges dokumentation for at støtten er gået til det rette formål, i form af 

kopi af bilag og billede materiale. 

Der kan søges løbende og alle ansøgere vil få svar inden for 20 dage. 

Ansøgninger modtages hos:  

Enø Fonden, Lærkevænget 3A, 2680 Solrød Strand.  

Nærmere oplysninger Tlf. 2546 8293  

Ansøgninger sendes på email: finnstuhr@gmail.com 

 

Bestyrelsens medlemmer er: 

 

1. Overværkmester Finn Stuhr, Lærkevænget 3A, 2680 Solrød Strand Tlf. 2546 2893 

2. Lærer Erik Carlsen, Veggervej 7, 4600 Køge Tlf. 5666 0876 

3. Pensionist Peter Christensen, Greve, tlf. 4060 9007 

 

 

 

 

 

 


