
Sammendrag fra den 38. ordinære generalforsamling 

Den mere formelle del af generalforsamlingen i Sammenslutningen af Danske Småøer indeholdt naturligvis 
beretningen fra formanden, men også indtil flere indkomne forslag, der blev gennemgået og behandlet. 

Ud af de 27 medlemsøer var 20 repræsenteret ved årets generalforsamling på Agersø. Før 
generalforsamlingens start bød Slagelses Borgmester Lis Tribler velkommen til Agersø og til Slagelse 
Kommune, og pegede bl.a. på værdien af at have to småøer i sin kommune. Blandt de inviterede gæster fra 
Folketingets Udvalg for Småøer deltog Flemming Damgaard fra Venstre og Mette Dencker fra DF. De 
præsenterede efter formandens beretning deres holdninger til småøerne, og hvad de mener det er vigtigt 
at fokusere på. 

Bosætning, ny regering og turismeprojekter 

Formanden for Sammenslutningen af Danske Småøer, Dorthe Winther, aflagde sin beretning og lagde ud 
med at fortælle om bosætningskampagnen, hvis indhold blev fastlagt på repræsentantskabsmødet i 
november 2011. Storby arrangementerne den 12. maj og de efterfølgende Åben ø-dage har involveret 
rigtig mange frivillige øboere og som har ydet en stor og flot indsats i arbejdet med at synliggøre småøerne 
for potentielt nye beboere.  

I folketinget har valget i oktober 2011 betydet resort-omlægninger og et helt nyt Udvalg for Småøer som 
hører under det større Udvalg for Landdistrikter og Øer. Ø-sammenslutningen har haft to møder med det ti 
mand store udvalg, hvor et af de tilbagevendende emner er færger og færgedrift.  

I den kommunale justering til udligningen mellem kommunerne har regeringen og Enhedslisten besluttet at 
øge tilskuddet til kommuner med øer med 15 mio. kr. Der kan læses mere om emnet i ”Formandens 
Kommentar” på side 2 i dette nummer af Ø-posten.  I den efterfølgende debat var der i 
generalforsamlingen enighed om, at det fra Ø-sammenslutningens side er et stort ønske at midlerne 
øremærkes, og der var umiddelbart opbakning til idéen om at etablere et færgesekretariat. 

Formandens beretning omhandlede foruden sagen om postbefordring til Birkholm (også omtalt i 
”Formandens Kommentar” i dette nummer) også de to projekter, der i årets løb er startet op: Et 
forprojektet om udvikling af småøturisme blev påbegyndt i samarbejde med Småøernes Aktionsgruppe, 
Småøernes Fødevarenetværk og Småøernes Erhvervsudviklingscenter på baggrund af et ønske om et mere 
direkte erhvervsrettet projekt. Region Syddanmark, som støtter projektet, ønskede et turisme-orienteret 
projekt, og SEUC er efterfølgende udtrådt af samarbejdet omkring turismeprojektet, idet man ikke finder 
arbejdet er erhvervsrelateret nok. Forprojektet afsluttes i løbet af sensommeren 2012 og formålet er at 
pege på mulige potentialer i turismen på småøerne. 
Det andet projekt drejer sig om markedsføring af cykleturisme på småøerne og løber over de næste 1½ år. I 
samarbejde med Dansk Cyklistforbund udarbejdes på deres platform ”cyclistic.dk” ruteforslag til småøerne, 
og bl.a. indtegnes øernes overnatnings- og spisemuligheder på det digitale kort.  

Formandens beretning kan læses i sin fulde form på vores hjemmeside.  

Sekretariatets beretning blev aflagt af undertegnede og omhandlede på grund af sekretariatslederskiftet 
sidste efterår i sagens natur kun det sidste halve års aktiviteter, hvor bosætningskampagnen ”BlivØbo.nu ” 
har fyldt mest. De to sideløbende projekter med turismepotentiale og cykleturisme har naturligvis også 



præget arbejdet i Ø-sammenslutningen. Vores projektmedarbejder Marie Bøttcher Christensen, som blev 
ansat pr. 1. januar 2012, har taget sig af den daglige fremdrift i begge projekter. Marie har i forbindelse 
med begge projekter været rundt på næsten alle småøerne og kortlægge muligheder og ruter. 
Sekretariatet kunne fremlægge et regnskab med et overskud på 14.326 kr. 

Vedtægtsændringer, sommerhuse og Idéoplæg til erhvervspolitik 

Blandt de indkomne forslag var vedtægtsændringer, der ud over formuleringer angående medlemskab i § 3 
også indeholdt et helt nyt afsnit om repræsentantskabet, som ikke tidligere har været beskrevet i 
vedtægterne. Vedtægtsændringerne blev vedtaget og kan læses på Sammenslutningens hjemmeside.  

De følgende to forslag var stillet af Jørgen Møller fra Fejø og omhandlede dels et forslag til ophævelse af 
sommerhusdirektivet og dels et forslag om en ændring/sammensmeltning af begreberne for helårshuse og 
fritidshuse (som der skelnes mellem i dag). Forslagene blev drøftet i forsamlingen, men kom ikke til 
afstemning. 

Et forslag med idéoplæg indgået fra Jan Bendix fra Venø, Svend-Aage Hansen fra Aarø og Carl Holmberg fra 
Hjarnø om at gøre erhvervs- og beskæftigelsespolitik til et højtprioriteret arbejdsområde i 
Sammenslutningen af Danske Småøer blev vedtaget på generalforsamlingen. Idéoplægget til 
Erhvervspolitik på Småøerne kan findes på Sammenslutningens hjemmeside. 

Valg af Formand 

Formanden var på valg i år. Dorthe Winther genopstillede, og der var ikke opstillet andre kandidater. 
Skriftlig afstemning fandt sted, og Dorthe Winther blev valgt med 20 stemmer ud af de 20 mulige stemmer 
(der var 20 øer repræsenteret ved Generalforsamlingen).  

Nye medlemmer i bestyrelsen 

Det var også skiftedag i bestyrelsen. Tunø og Aarø udtrådte af bestyrelsen mens Endelave og Sejerø 
indtrådte som nyeste medlemmer i bestyrelsen i overensstemmelse med Ø-sammenslutningens 
rotationsliste.  

Næste års generalforsamling indbyder Orø til, og den vil foregår i weekenden d. 31. maj-2. juni 2013. 

     Lise Sørensen 

 

 

 

 


