Beretning
Generalforsamling den 1. juni 2013, Orø
Endnu et år er gået - og et rigtig travlt et af slagsen. Forrige år var rigtig travl med bosætningskampagne, ny sekretariatsleder og opstart af turismeprojekt, og jeg tror, vi var flere, der tænkte ”nåh det var bare et særligt travlt år med mange ting” - men det lader åbenbart til, at det bliver
vanen - det med de travle år - i al fald har det igen været et rigtig travlt - men også rigtig spændende
år. Måske affolkes landdistrikterne og også øerne, men det virker ikke som om, at aktivitetsniveauet
falder tilsvarende.
Jeg vil omtale nogen af de ting vi har arbejdet med i det forgangne år - og er der noget, jeg ikke får
omtalt, så spørg.
Erhvervspolitik.
På sidste års generalforsamling vedtog vi, at erhvervs- og beskæftigelsespolitik skulle være et
højtprioriteret arbejdsområde. Derfor blev det et tema på årets repræsentantskabsmøde med oplæg
fra bl.a. to ø-virksomheder, gode ideer fra deltagerne og debat med folketingspolitikere.
Der ud over har vi i bestyrelsen det forgange år arbejdet på bl.a. følgende områder:
Turisme:
I sensommeren sidste år afsluttede projektmedarbejder Marie Christensen det turismeforprojekt,
som bl.a. var en kortlægning af turismeaktører på de syddanske småøer og potentialet for disse..
Rapporten viste bl.a., at netværk mellem øerne er mangelfuldt, og konsulenterne pegede på tre
områder, hvor det kunne være vigtigt at sætte ind - en småøernes turisme-ambassadør, der kunne
øge samarbejde gennem f.eks. fælles pakketure - sætte fokus på kompetenceudvikling hos øvirksomhederne og på ø-kvalitet i form af et spørgeskema til publikum.
Vi har ansøgt Ø-støtten, LAG og grøn vækst-programmet i Region Syd om et turismeambassadørprojekt. Vi har fået tilsagn om midler fra Ø-støtten, hvor Minister Carsten Hansen gik ud med en
pressemeddelelse om, at nu kom der en turismeambassadør på de små øer. Resten af finansieringen
var altså bare ikke lige på plads, og i april fik vi afslag fra Region Syd. Tilbage er så LAG-midler
og ø-støtten, og vi forsøger nu at gennemskrive projektet igen, således at vi alligevel kan få
gennemført noget af projektet..
Spørgeskemaerne om ø-kvalitet er blevet en del af vores cykelprojekt og ligger på færgerne eller i
butikker på øerne, så vi håber blot, at der er rigtig mange turister tager sig tid til at svare på
skemaet.
Strandbeskyttelseslinjen.
Et andet prioriteret mål inden for erhvervs- og beskæftigelsespolitikken er rammebetingelserne for
opretholdelse og udvikling af erhverv. Herunder er nævnt, at vi skal sætte fokus på 300 m zonen den såkaldte strandbeskyttelseslinje, som jo ”forudsættes administreret relativt mere lempeligt på
små øer, når forholdene og hensynet til øernes erhvervsmæssige udvikling kræver det”.
Vi har - med baggrund i henvendelser fra mange øer - gentagne gange over for Udvalget for Småøer
gjort opmærksom på, at Naturstyrelsen - efter vores opfattelse – ikke administrerer reglerne om
strandbeskyttelseslinjen i overensstemmelse med de særlige hensyn til de små øer, som er angivet i
vejledningen. Vi har endvidere fremført, at øerne oplever, at Naturstyrelsen administrerer reglerne
uensartet, og at sagsbehandlingstiderne i disse sager er lange.
Det falder også helt i tråd med de bemærkninger, som Udvalget for Småøer har fået fra beboerforeninger og øboere i forbindelse med studieture til små øer.
Udvalget for Småøer besluttede derfor at lave en høring, hvor bl.a. en kontorchef fra
Miljøministeriet, professor Peter Pagh fra Københavns Universitet, Jan Bendix fra Venø og jeg var
oplægsholdere med efterfølgende debat.
Det var en god måde at få sat fokus på, hvad en restriktiv administreret strandbeskyttelseslinje
betyder for småøerne. Der var gode spørgsmål fra de tilstedeværende politikere, og som professor
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Peter Pagh udtrykte det, ja så er alle sager afgjort efter loven, der er ikke noget at komme efter. Men
ofte siger Naturstyrelsen, at årsagen til at der gives afslag på dispensation er af hensyn til præcedens
- altså det, at man kan henvise til, at andre har fået lov - og ja, så vil vi også have lov - ja det er
rigtig svært at gøre noget ved.
Peter Pagh henviste til, at det virker som om at Naturstyrelsen siger: ”Vi kan ikke forklare noget
normalt menneske, hvorfor vi ender der (altså med et afslag), så vi henviser til præcedens”.
Hvis man ofte anlægger præcedens-synspunktet, så sætter man jo en rimelighedsvurdering ud af
kraft. Og man kan vel sige, at egentlig burde vi vel bruge præcedens i alle tilfælde om
dispensationer, for der er vel ingen, der ønsker landet klistret til med legepladser, grisefarme eller
landbaserede solcelleanlæg.
På en sådan høring er der ikke en egentlig politisk debat - den tager politikerne bagefter. Og det, vi
har hørt er, at man har stillet en række spørgsmål til Miljøministeren og at man efterfølgende vil
kalde ministeren i samråd for at få en forklaring på de ting og eksempler, man har fået fremlagt.
Fra vores egen side har vi inviteret Miljøministeriet til at deltage fredag aften på vores repræsentantskabsmøde. De tilbød selv at komme og deltage i en debat om, hvordan praksis er, og om der er
nogen muligheder for fremadrettet at hjælpe ansøgninger igennem systemet.
Andre rammebetingelser, der har været fokus på er bl.a. det tilbagevendespørgsmål om fragt på
færgerne.
I udligningsreformen sidste år blev tilskuddet til kommuner med øer forøges med i alt 15 mio. kr.
årligt. Det forudsattes i den forbindelse, at forhøjelsen kunne bruges til finansiering af f.eks. gratis
godstransport, gratis persontransport i turistydersæsonen (april og september) samt etablering af et
færgesekretariat.
Realiseringen af udligningsreformen og de 15 mil. kr. har afventet den modernisering af
fordelingsnøglen som Finansieringsudvalget har forestået.
Men på Udvalget for Småøers tur til Sejerø her i maj blev spørgsmålet om fragt bragt op igen - ikke
bare gods på dæk, men også fragt på lastbiler.
Vi har i samarbejde med Småøernes Færgeselskaber forsøgt at finde forskellige løsninger på
hvordan man kan tilgodese øboernes og ø-erhvervets store fragtomkostninger og samtidig forsøgt at
prissætte dem - forslag, der blev behandlet på bestyrelsesmødet i aftes - men endnu ikke er sendt.
De er flere muligheder
1) Gratis transport for alle køretøjer over 3.500 kg, hvilket selvfølgelig også vil give gratis
adgang for traktorer, rendegraver osv. - men ikke nødvendigvis for småø-erhverv som f.eks.
købmanden.
2) Gratis transport for alle køretøjer over 6.000 kg, så vil traktor, rendegraver osv. ikke være
gratis - og det vil bestemt ikke ramme ret mange ø-erhverv.
3) Gratis transport for alle erhvervskøretøjer til/fra øerne – Det kan dog være problematisk at
skelne erhverv fra privat. CVR nr. på køretøjet gælder kun biler med gule plader, som er
under 4 tons. (totalvægt). Gerne kun for ø-virksomheder - men der er jo sikkert
konkurrenceforvridende.
4) Gratis fragt for alle med folkeregisteradresse på småøerne i lighed med den gratis
persontransport for personer med folkeregisteradresse på småøerne, som vi allerede kender i
dag.
Det der for os er vigtigt er, at denne her ordning kommer øboerne til gode - og hvordan det kan
skrues sammen er ikke let gennemskueligt. For færgerne har utallige ordninger - nogen har gods på
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dæk gratis allerede, andre opkræver for lastbilen alene, mens andre igen også opkræver for det
lastbilen har på ladet.
Desuden vil fragtmønstret i et eller andet omfang sikkert også ændre sig - i fald noget bliver gratis.
Men et er helt sikkert: Det er nødvendigt med en direkte kompensation af færgeselskaberne i lighed
med den, der finder sted for den gratis persontransport. Det skal være tale om ’rigtige’ penge, der
tilføres færgeselskaberne og ikke en eller anden sum, hvor kommunerne selv kan tale stilling til, om
de ønsker at bruge tilskuddet til gratis fragt eller blot putte pengene i kommunekassen.
Et estimeret overslag i 2010-priser opgør det til 18 mil. kr. for al gratis fra til småøerne.
En anden rammebetingelse som ikke kun gælder småøerne er problemet med låneadgang og
mellemfinansiering i projekter. Jeg kan kun sige, at vi nævner det hver gang vi er sammen med
folketingspolitikere og ministre. Det er et kæmpeproblem for udviklingen på småøerne at det er
svært at låne penge, hvad enten det er til erhverv eller bolig og at det kan være svært at komme i
gang med projekter pga. den manglende mellemfinansiering, hvor man skal ha gennemført
projekterne og lægge penge ud, inden man kan få sit tilskud. Vi ved, at det afholder nogen fra at gå i
gang.
Fra politisk side er man opmærksom på det - men det er op ad bakke.
Som en anden udløber af erhvervs- og beskæftigelsespolitikken afholdt vi i april måned i
samarbejde med Småøernes Aktionsgruppe et fiskeriseminar for knapt 20 erhvervsfiskere og
bierhvervsfiskere. Vi havde fået Fødevareminister Mette Gjerskov til at komme og åbne vores
seminar, og det blev en spændende og direkte debat, hvor Ministeren efter ganske få ord lagde sit
talepapir væk og sagde - nå jeg er vel egentlig kommet for at diskutere med jer og ikke holde
enetale - hvad er så problemerne? Det tror jeg høstede stor respekt hos fiskerne, og det blev en fin
diskussion. Som opfølgning på seminaret sendte vi i samarbejde med et par repræsentanter fra
fiskerne et brev til ministeren med de største hurdler, der er for at fiskeriet på de små øer kan
overleve og gerne ’vækste’, som det jo hedder på moderne dansk.
Samarbejdet med Folketinget, Minister og ministeriets embedsmænd.
Mange af vores sager i Ø-sammenslutningen retter sig mod Folketinget, ministre og embedsmænd i
ministeriet.
Igen i år har vi haft et rigtigt godt samarbejde med Udvalget for Småøer. De politikere, der sidder i
dette udvalg, er seriøst interesserede i, at småøerne fortsat består som bæredygtige helårssamfund,
og i at møde øboerne og gerne deltager i ø-ture og vores repræsentantskabsmøde, ligesom vi i dag
har tre medlemmer fra dette udvalg til stede - Mette Dencker (DF), Flemming Damgaard Larsen (V)
og Henning Hyllested (EL).
På møder i det forgangne år har vi drøftet bl.a. den kommende strukturfondsperiode og midler til
fortsættelse af en ø-LAG, færger og den kommende rapport fra Finansieringsudvalget,
strandbeskyttelseslinje, flexboliger og mobil- og bredbåndsdækning.
Vedr. bredbåndsdækningen har Udvalget for Landdistrikter og Småøer afholdt en høring, hvor vi
foreslog, at man inviterede Torben Vestergaard, Ø-net. Ø-net er udbyder af internetadgang og har
kunder i de øvrige landområder, både på og uden for småøerne. Han dækker området fra Langeland
til Mandø, og har særlig fokus på ”de yderste led”, som ofte ikke dækkes af de større udbydere.
Han har desuden nogle synspunkter vedr. problemstillingerne mellem serviceniveauet for
infrastruktur i befolkningsklyngerne contra oplandet, som har spredt befolkning. Oplandets spredte
befolkning betyder dyr investering i infrastruktur, og efterlades tit når der opgraderes.
Der er meget fokus på både mobiltelefoni og bredbåndsdækning - ikke mindst set i lyset af bl.a.
telemedicin og genoptræning via nettet.
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Flere øer har efterhånden omkr. 10 MB - og det er måske nok til husbehov. Men det er i al fald ikke
godt nok, hvis man skal have en hjemmearbejdsplads, og vi skal jo nok regne med, at behovet for
en betydeligt bredere båndbredde bliver en realitet inden alt for mange år - i al fald før 2020, som er
det spænd man i Folketinget arbejder med..
Men mindst lige så vigtig er mobildækningen. Vi bliver ved at gøre opmærksom på det - det er et
kæmpestort problem på rigtig mange øer. Og det er altså sådan at ordentlige bredbåndsforbindelser
og god mobildækning hører altså med til attraktive levevilkår - vi får ikke tilflyttere, hvis man ikke
kan komme på nettet eller tale i mobiltelefon.
Vi har haft vores minister Carsten Hansen på sommer-ø-tur til Årø, en tur som han var rigtig glad
for, og som han har refereret til i andre sammenhænge.
Skiftende indenrigsministre har haft et rådgivende udvalg på landdistriktsområdet. Dette udvalg er efter vi har fået en landdistriktsminister - blevet overført til Carsten Hansens ministerium, MBBL.
Der afholdes to slags møder - et på embedsmandsplan - et såkaldt Kontaktforum for Landdistrikter
som mødes tre gange om året, og hvor formålet er videns- og erfaringsudveksling samt inspiration.
Det andet forum er så Det rådgivende Udvalg på Landdistriktsområdet, der mødes to gange om året,
og hvor minister Carsten Hansen sidder for bordenden. Møderne fokuserer på 1 - 2 overordnede
temaer, således at der er mulighed for at komme mere i dybden. Det første møde sidste år handlede
om beskæftigelse i landdistrikter med oplæg fra Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv. Det
næste bliver formentlig om fødevarer.
Ø-støtten
Med dannelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter holdt også vores ø-støtte flyttedag.
Siden ø-støtten er blevet flyttet fra Skov og Naturstyrelsen på Fyn, har den levet en omskiftelig
tilværelse med skiftende sagsbehandlere (embedsmænd) og betydelig længere sagsbehandlingstid
end vi har været vant til. Ø-støtten har pr. definition været let at skulle søge, let at gå til både i
henhold til ansøgning og afrapportering, og der ud over fik man hurtigt svar.
Det har nu nok fået endnu et knæk her i den sidste flytning.
Eva, Lise og jeg har som tidligere formandskab og sekretariatsledere siddet med ved behandlingen
af ansøgninger til ø-støtten. Selve beslutningen om hvilke projekter, der skal nyde fremme, er og
har altid været ministeriets og Ministerens afgørelse.
Nu er det så sådan, at man har fundet ud af, at vi ikke kan deltage i behandlingen af østøtteansøgningerne pga. persondataloven. Vi er rigtig ærgerlige over denne udvikling - ikke fordi
vi fra sammenslutningens side er specielt nysgerrige - men fordi vi fra Ø-sammenslutningens side
sidder inde med en viden om de småøer, som ansøgningerne kommer fra. Der er stor udskiftning
blandt de embedsmænd, som behandler ø-støtte-ansøgninger og dermed genereres meget lidt viden
om småøerne hos sagsbehandlerne. Ansøgninger til ø-støtten skal selvfølgelig ligesom alle andre
ansøgninger være velunderbyggede, men vi tror på, at vi med vores viden kan være med til at
nuancere små-ø-livet for de skiftende embedsmænd.
Nu må vi se, hvad der sker - vi har skrevet til Minister Carsten Hansen og redegjort for vores
argumenter for, hvorfor vi skal sidde med. Forhåbentlig er det en engangsforeteelse, at vi ikke er
med i behandlingen af projektansøgninger.
Færger og Margrethe Vestager.
I det forløbne år har vi sammen med Småøernes Færgeselskaber haft et foretræde for Økonomi- og
Indenrigsminister Margrethe Vestager, der jo stadig sidder med vores færger og den økonomi, der
er forbundet dermed.
Ud over en snak om fælles færgesekretariat var der på mødet selvfølgelig også fokus på den
modernisering, der skal ske af fordelingsnøglen.
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I forbindelse vedtagelse af forliget om udligningsreformen, hvor man blev enige om at forøge
tilskuddet til kommuner med øer med i alt 15 mio. kr., forudsættes det også, at der skal ske en
modernisering af fordelingsnøglen for tilskuddet til driften af færgeruterne - det såkaldte § 20tilskud, der gives som et generelt bloktilskud til kommunerne. § 20 tilskuddet er i 2013 på 89,7 mil.
kr. og er begrundet i de særlige ø-udgifter, herunder færgedriften, som kommunerne antages at
måtte have. Det nuværende statslige tilskud er sammensat af en driftsstøttedel, et særtilskudselement og en investeringsstøttedel, der skal dække afskrivninger på færger og færgelejer.
Finansieringsudvalget, der er et udvalg af tunge regnedrenge under Økonomi- og
Indenrigsministeriet, er blevet bedt om at lave et moderniseret grundlag for tilskuddets
driftsstøttedel samt særtilskud, og man skal se på, om der kan anvendes objektive kriterier for
tilskudsordningen.
I forbindelse med udvalgets arbejde har man udsendt et spørgeskema til de 19 ø-kommuner, der
modtager § 20-tilskuddet. Formålet med spørgeskemaet har været at undersøge hvilke ø-betingede
udgifter, kommunerne har. Med merudgifter forstås de driftsudgifter, som kommunen ikke skulle
afholde, hvis øen havde været landfast med den øvrige del af kommunen.
I spørgeskemaet ønsker man oplysninger om merudgifter til alt vedr. øen: færgedriften,
havnedriften, kommunale veje, ældre og handicappede, øvrige udgifter på det sociale område,
folkeskolen, fritidstilbud mm.
Man kan jo godt være bekymret for, om de der i Finansieringsudvalget har forstand på færgedrift og
småøer. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg det ikke - det er tunge regnedrenge med
forstand på store tal og objektive kriterier.
Finansieringsudvalget skulle egentlig have offentliggjort sin rapport her i april - men nu er vi i juni,
så vi burde kunne vente den hvert øjeblik. .
Men det skal da ikke skjules, at jeg er dybt bekymret for rapporten. Hvad er objektive kriterier - ja
sejltid er vel et objektivt kriterium og befolkningstal vel også - men kan de bruges til noget? Er det
dyrere at drive en færge til en ø, fordi der bor 500 mennesker end når der bor 200?
Og hvis befolkningstallet bliver et kriterium der skal tildeles penge efter, skal vores tilskud så
reguleres årligt efter om en er flyttet fra eller til?
Desuden vil fordelingen af pengene formentlig ske efter de udgifter, som kommunerne har
indberettet til de mange ting, som jeg opremsede ovenfor. Lidt polemisk kan man så spørge: Hvad
så når Skive kommune nu lukker Fur skole i 2014 - skal de 1,4 mil.kr. så fjernes fra Skive
kommune?
Et er fordelingen af penge - noget andet er de signaler det sender, der vil aldrig blive politisk ro om
færgedriften, hvis vi hvert år skal argumentere for serviceniveauet - det er slemt nok, som det er nu.
Hvordan skal man kunne flytte til en ø og aldrig vide om det serviceniveau, der er på færgen,
opretholdes - kan man tilrettelægge sin tilværelse efter det?
Vi er blevet lovet et foretræde i Udvalget for Landdistrikter og Småøer, når rapporten foreligger og
den skal selvfølgelig nok blive distribueret til jer, når den er offentliggjort.
Jeg har desuden siddet i en arbejdsgruppe nedsat af Økonomi og Indenrigsministeriet vedr.
’Analyse af de fremtidige investeringer i færgedriften til de små øer.’ Formålet har været at se på,
hvordan de midler, der var afsat til nye færger, er blevet brugt.
Der ud over har der også været fokus på, hvad man i de enkelte færgeselskaber gjorde i tilfælde af
driftsstop. Kommunerne har oplyst, hvad de plejer at gøre, og konklusionen i rapporten er egentlig,
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at det jo går meget godt! Vi har påpeget, at vi synes, at kommunernes oplyste data vedrørende
nødplan i tilfælde af dokning og havari peger på, at der er brug for en eller to afløserfærger, der kan
besejle småøerne i sådanne situationer, og at vi ønsker dette tilføjet rapportens konklusion.
Den kommende programperiode.
Den kommende strukturfondsprogramperiode har også fyldt i denne periode. Der er rigtig meget at
følge med i, og for os er det rigtig fint, at vi har et så godt samarbejde med Småøernes
Aktionsgruppe, hvor Eva jo sidder som formand. Vi har holdt møder med embedsmænd og forsøgt
at påvirke politikerne til, at vi også i kommende periode skal have vores egen småø-LAG. Det
virker umiddelbart som om, at det nu nok er en mulighed.
Men noget andet er så, hvor mange penge der bliver - om vi får midler både fra både
landdistriktspuljen og FISK, og om vi får mulighed for en national medfinansiering til bl.a.
koordinator og sekretariatsbistand. Her lobbyer vi alt det, vi kan.
Et andet spørgsmål er, hvordan vi får udarbejdet en strategi, som passer med de retningslinjer, som
er udmeldt, og som handler om erhvervsudvikling, om at skabe beskæftigelse og arbejdspladser og
samtidig skabe bedre rammebetingelser for udvikling af nye arbejdspladser i landdistrikterne
På Aktionsgruppens årsmøde tog man fat på strategidebatten, og det bliver også et tema på vores
repræsentantskabsmøde.
Vi arbejder også fortsat på at få etableret en ø-pulje under de øvrige strukturfonde. En sådan pulje
ville kunne have medfinansieret vores turismeambassadør-projekt.
Fra vores egen verden.
Internt har vi inviteret til to weekendseminarer - dels et bestyrelsesseminar for alle øboere på
Mandø og dels et målsætningsseminar for ø-repræsentanter på Femø. Det blev to rigtig gode
seminarer, og jeg tror, at alle gik hjem fyldt op af gode diskussioner og ideer.
Målsætningsprogrammet kommer vi jo til senere på denne generalforsamling, men opfyldt af
succesen fra Mandø har vi besluttet at holde et fælles bestyrelseskursus i efteråret i Odense samt 3
’ens’ bestyrelseskursusdage i foråret i henholdsvis Jylland på Fyn og Sjælland. Formålet er ud over
det generelle bestyrelsesarbejde at bygge videre på de positive relationer, der blev skabt mellem
øerne sidste år gennem vores bosætningskampagne Bliv øbo.nu.
Vi har ændret lidt på bestyrelsesmødernes form i indeværende år - og med et rigtig godt resultat synes jeg. Vi har holdt nogle dagsmøder som vi plejer sammen med møderne inden
repræsentantskabsmødet og generalforsamling, men der ud over har vi holdt to 12-12 møder - altså
møder på et døgn, hvor der bliver arbejdet igennem. Det giver ro og tid til at fordybe sig i de lidt
større sager, og der bliver tid til at få diskuteret dem ordentlig igennem - en tid der ikke altid er på
de kortere dagsmøder.
Der ud over har vi suppleret med SKYPE-møder, som vi har fundet ud af dels ikke skal være for
lange og dels bedst egner sig til en enkel sag eller to - uden for megen diskussion.
Tak til en aktiv bestyrelse og Eva for et godt år!
På sekretariatsniveau har der været rigtig mange bolde i luften - Bodil har haft rigtig travlt og har
haft svært ved at nå at afholde sin ferie - og det dur jo altså ikke - så hende må vi jo sende hjem
engang imellem. Fra Lise modtager man ofte en mail dateret kl. 22 om aftenen - selv om jeg har
sagt, at det altså er forbudt☺
Vi er blevet sekretariat for det europæiske småø-samarbejde - ulønnet, men Lise tæller, hvor mange
timer der bruges på det arbejde - og så må vi jo drøfte det, når vi kommer til vores årsmøde i
september.
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Det er Lises andet år på sekretariatet - og der har bestemt været rigtig meget at se til - mange ud af
huset-møder, meget med turisme- og cykelprojekt og så lige alt det andet. Jeg har jo selv mærket
det, når vi om eftermiddagen lige skal runde dagens og den kommende tids projekter
Du skal have tak - Lise - for endnu et år med en kæmpestor arbejdsindsats - og fra mig selv - tak for
mangen en sparring omkring dette eller hint.
Vi har i år holdt en række medarbejdermøder, hvor Lise, Eva, Morten og jeg mødes for at samle op
på de ting, vi har gang i, og hvad der kommer fremover. Morten er selvfølgelig ikke ’vores’
medarbejder, men det er rigtig godt at mødes med ham også, idet vi har mange fælles
berøringsflader, og Morten og Lise selvfølgelig også bruger hinanden som kolleger i det daglige.
Det er også i denne sammenhæng, at der er afholdt MUS-samtaler med Bodil og Lise - og tro bare
ikke at man som formand kommer sovende til sådan en samtale - næ nej, medarbejderne forlanger
skriftlige spørgeskemaer inden samtalen - jo jo man lærer noget som formand i den her forening.
Der er af og til en ø, der synes, at Ø-sammenslutningen ikke er særlig synlig - ej heller i forhold til
politikere og embedsmænd - eller at vi har været fraværende i en eller anden for øen vigtig sag.
Hvis vi tager det sidste først - at en ø manglede vores hjælp i en eller anden sag - ja, så er der kun at
sige, at vi altså ikke går ind i sager vedr. en specifik ø, uden at man fra øens beboerforenings side
har henvendt sig og bedt om det. Vi kan jo komme til at tage et parti, der slet ikke er i øens interesse
eller gøre det hele meget værre.
Så når man mangler Ø-sammenslutningens støtte eller hjælp, så er det altså nødvendig, at man
henvender sig. Det er der heldigvis rigtig mange, der gør i løbet af et år - og vi går meget gerne ind i
sager og hjælper, når vi kan og trækker på de netværk vi har - men vi skal altså have en opfordring
til det!
Og der ud over tager vi altså gerne på ø-besøg - det er kun en invitation, så kommer vi.
Den anden kritik - at Ø-sammenslutningens arbejde ikke er særlig synlig - det må vi selvfølgelig
tage på os. Ud ad til deltager Lise, Eva og jeg - og også Morten - i rigtig mange møder, hvor vi på
den ene eller anden måde sætter småøerne på dagsordenen - det kan man også se af vores
bestyrelsesreferater og listen over møder i jeres generelforsamlingshæfte.
Men vi er sikkert ikke særlig gode til at formidle de mange møder til jer. Vi har besluttet, at der på
vores hjemmeside vil komme til at ligge en opdateret kalender over møder, vi skal deltage i.
Og så lakker beretningen mod enden - der kunne have været omtalt så meget andet - europæisk
små-ø-samarbejde, som er optimeret via SKYPE-møder, cykelprojektet, vores indspark til den
kommende postlovsbehandling, vores deltagelse i Kulturnatten i København hos MBBL (hvortil vi
også er inviteret i år - det er da ret flot), vores kommende deltagelse i Folkemødet på Bornholm,
markedsføringsmateriale - men det blev så dette, jeg valgte i år.
Når man kigger på vores bosætningskampagne, gav den måske ikke så mange tilflyttere - ud over
på Hjarnø, som helt præcist fik 1 tilflytter lige pga. denne kampagne, men det handler jo om det
lange seje træk og om at synliggøre småøerne som potentielle bosteder.
Og der tror jeg, at det er rigtig vigtigt at formidle vores succeshistorier - om de er små eller ej - så
slå på tromme for dem - en strandrensning, der var en kæmpesucces, en åben ø-dag eller indvielse
af købmandsbutikkens udvidelse, traktortræk - hvad som helst - stort som små - skal der fortælles
om. Vi laver jo rigtig mange ting på småøerne, som er succeshistorier.
Vi vil alle sammen gerne være en del af en succes - og derfor skal vi fortælle om de mange - godt
nok måske somme tider små - succeser, som vi har på småøerne. Derved får vi positiv opmærksom-7-
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hed, og folk får øje på småøerne som aktive bosteder, hvor fællesskabet er i højsæde. Jeg ved, at det
kan være svært med de mange ting, som vi også dagligt synes vi skal kæmpe mod - men
sommetider får man det jo også bedre selv af at løfte blikket lidt og kigge på de sager, der faktisk
lykkes. De negative historier kan aviserne jo som hovedregel selv finde.
TAK FOR I ÅR.
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