Sammendrag af den 41. ordinære generalforsamling
Selve generalforsamlingen i Sammenslutningen af Danske Småøer indeholdt beretning fra formanden og
flere indkomne forslag.
Ud af de 27 medlemsøer var 24 øer repræsenteret ved generalforsamlingen på Strynø den 24. maj. Blandt
de inviterede gæster fra Folketingets Udvalg for Småøer deltog Flemming Damgaard Larsen fra Venstre og
Lennart Damsbo-Andersen fra Socialdemokraterne.
Færger, ny LAG, turismeambassadør og mange projekter
Dorthe Winther, Formanden for Sammenslutningen af Danske Småøer, lagde i sin beretning ud med at
betragte resultatet af de 15 mio. kr., som § 20 tilskuddet til ø-kommuner blev forøget med i forbindelse
med udligningsreformen, og den tilhørende modernisering af fordelingsnøglen: Midlerne er ikke er kommet
færgedriften til gode.
Etableringen og sikringen af en ny aktionsgruppe i den nye EU programperiode har optaget Øsammenslutningen i det forgangne år.
I marts ansatte vi Britta Leth som Småø-turismeambassadør. Hun arbejder med b-2-b, markedsføring og
skaber synlighed og salg mellem ø-aktørerne og relevante aftagere.
Ø-sammenslutningen har deltaget i Kulturnat i København, på feriemesse i Bella Centeret og på det
Bornholmske folkemøde med stor succes. Cykelprojektet er ved at blive afsluttet, mens et nyt svensk, finsk
dansk bosætningsprojekt netop er startet. Jubilæumsåret 2014 blev skudt i gang med en stor høring på
Christiansborg om småøernes vilkår.
Formandens beretning kan læses i sin fulde form på vores hjemmeside.
Sekretariatet fremlagde et regnskab med et overskud på 761 kr. for regnskabsåret 2013.
Vedtægtsændringer, traktorkørsel, kontingentfastsættelse og sommerhuse
De indkomne forslag indeholdt vedtægtsændringer, der angik formuleringerne om medlemskab i § 3.
Vedtægtsændringerne blev vedtaget og § 3, stk. 1 fik således tilføjet et nyt punkt d:
d) Der optages ikke privat- , organisations- eller offentligt ejede øer.”
Vedtægtsændringerne kan læses på Sammenslutningens hjemmeside.
Næste forslag var stillet af Lars Milling, Drejø og drejede sig om at pålægge bestyrelsen at arbejde for
standardiserede lempede regler for turistkørsel på øerne. Forslaget blev drøftet i forsamlingen, og kom
derefter til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget.
Johannes Balslev, Birkholm havde stillet forslag om at bestyrelsen skulle udarbejde retningslinier for
fastsættelse af medlemskontingent med en mere fair fordeling mellem småøerne. Forslaget blev drøftet i
forsamlingen, og kom derefter til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget.
Orø beboerforening havde stillet følgende forslag: ”Sammenslutningen af Danske Småøer tilslutter sig og
underskriver opfordringen til miljøministeren om at ændre planloven, således at sommerhuse kan
godkendes som helårsboliger”. Forslaget ledsagedes af et brev fra Orø beboerforening til miljøministeren.
Forslaget blev motiveret af Henrik Persson fra Orø og blev derefter drøftet i forsamlingen, før det kom til

afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget, men formanden tilkendegav, at Ø-sammenslutningen arbejder
videre med problemstillingen, når de mødes med Naturstyrelsen senere på måneden.
Valg af Formand
Formanden var i år på valg. Dorthe Winther genopstillede, og der var ikke opstillet andre kandidater.
Skriftlig afstemning fandt sted, og Dorthe Winther blev valgt med 24 stemmer ud af de 24 mulige stemmer
(24 øer var repræsenteret ved Generalforsamlingen).
Nye medlemmer i bestyrelsen
Generalforsamling betyder også skiftedag i bestyrelsen. Femø og Baagø trådte ud af bestyrelsen, mens
Birkholm og Askø indtrådte i overensstemmelse med Ø-sammenslutningens rotationsliste.
Bjørnø har indbudt til næste års generalforsamling, som vil foregår i weekenden d. 30.-31.maj 2015.
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