
Ø-Sammenslutningens 42. ordinære generalforsamling 

Generalforsamlingen i Sammenslutningen af Danske Småøer indeholdt beretning fra formanden og 
indkomne forslag fra Egholm og Aarø. 

Af de 27 medlemsøer var 21 øer repræsenteret på Bjørnø ved generalforsamlingen den 30. maj. Blandt de 
inviterede gæster fra Folketingets Udvalg for Småøer deltog Flemming Damgaard Larsen fra Venstre - trods 
den igangværende valgkamp. 

Færger, færger, færger, ø-støtte til landmænd og sommerhuse – blandt andet 
Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, berørte i sin beretning flere forskellige 
betragtninger og nye ordninger vedr. færgedriften til småøerne, der i indeværende år også politisk har 
været et populært emne: bl.a. kommunernes tilskud fra §20, landevejsprincippet, godstransport og   det 
nye færgesekretariat.  

I det forgange år er Ø-støtten til Landmænd blevet udvidet til nu at omfatte flere øer og også tilfalde 
landmænd uden bopæl på øerne.  

Planloven er ændret så en ejer af et helårsegnet sommerhus beliggende på en småø kan søge om 
dispensation til at udleje sit sommerhus til en helårslejer.  

Formandens beretning kan læses i sin fulde form på vores hjemmeside: www.danske-
smaaoer.dk/dokumenter 

Sekretariatet fremlagde regnskabet med et overskud på 121.709 kr. for regnskabsåret 2014. Overskuddet 
er fremkommet bl.a. ved at vi modtog tilskud til vores jubilæumsaktiviteter på 50.000 kr. fra Fynske Bank, 
at stillingen som kontorassistent i en periode i sommeren 2014 ikke var besat, hvorfor der er en besparelse 
på ca. 30.000 i udgiften til løn, samt fordi vi havde budgetteret 35.000 kr. skævt i forhold til den reelle 
udgift til feriepengeregulering i 2014.  

Vedtægtsændringer, traktorkørsel, kontingentfastsættelse og sommerhuse  
Det første forslag (stillet af bestyrelsen) drejede sig om vedtægtsændringer og vedrørte formuleringen § 5 
Den årlige generalforsamling afholdes i maj eller juni . Vedtægtsændringerne blev vedtaget og § 5, stk. 1 
har nu ordlyden: Den årlige generalforsamling afholdes i årets andet kvartal. 
 
De næste to forslag var stillet af Ove Axelsen fra Egholm og drejede sig om at pålægge bestyrelsen at 
arbejde for henholdsvis at de 27 småøer bliver sidestillet med Natura 2000 ordningen og at de 27 småøer 
bliver omfattet af Natura 2000 ordningen. Forslagene blev drøftet i forsamlingen, og kom derefter til 
afstemning. Forslagene blev ikke vedtaget, idet der var enighed om at det var et anliggende for hver enkelt 
ø. 

Aarø havde fremsat emnet om Landevejsprincippet og bilkørsel på småøerne til debat. Udfordringer for de 
enkelte øer med megen biltrafik ved en eventuel billigere færgeoverfart blev debatteret. Forsamlingen 
mente at det måtte være den enkelte ø i dialog med sin kommune, der udarbejder en praksis for hvordan 
den trafikale udfordring kan løses, når og hvis lovforslaget bliver vedtaget. 

Aarøs andet forslag drejede sig om Byggetilladelse til telte ved offentlige arrangementer, hvor der nu 
kræves byggetilladelse, og hvor der pt i nogle kommuner er et urimeligt højt gebyr og meget lang 
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sagsbehandling for disse sager.  Formanden tilkendegav, at Ø-sammenslutningen vil arbejder videre med 
problemstillingen, og opfordre kommunerne til at sætte gebyret til 0,00 kr. 

Valg af Næstformand 
Næstformand Eva Terkelsen (Bjørnø)  var i år på valg. Hun genopstillede, og der var ikke opstillet andre 
kandidater. Skriftlig afstemning fandt sted, og Eva Terkelsen blev valgt med 19 stemmer ud af 21 mulige 
stemmer (1 blank og 1 ugyldig stemme).  

Nye bestyrelsesmedlemmer 

Generalforsamling betyder også at to medlemmer trådte ud af bestyrelsen, nemlig Sejerø og Endelave. De 
to nye medlemmer er Venø og Anholt i overensstemmelse med Ø-sammenslutningens rotationsliste.  

Venø har inviteret til næste års generalforsamling, som er planlagt til i weekenden d. 22.-24. maj 2016 
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