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Ø-Sammenslutningens 43. ordinære generalforsamling på Venø 

Generalforsamlingen i Sammenslutningen af Danske Småøer indeholdt bl.a. beretning fra formanden og en 

drøftelse af forslag fra bestyrelsen. 

Af de 27 medlemsøer var 23 øer repræsenteret ved generalforsamlingen på Venø den 21. maj. Her bød 

Struers borgmester, Mads Jakobsen, velkommen bl.a. med ordene ’kommunen vil understøtte udviklingen 

på Venø - kommunen vil Venø’. Tidligere medlem af folketinget Flemming Damgaard Larsen fra Venstre 

deltog også i generalforsamlingen. 

Ny postaftale, LAG beskæringer – og lidt om færger… 

Blandt mange andre ting redegjorde formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, Dorthe Winther, i 

sin beretning for den nye postaftale, som træder i kraft 1.1.2017. Med aftalen bliver der mulighed for at 

øerne kan få eget postnummer – aftalen gælder 2 år, så ønsker man eget postnummer, skal man smede nu. 

Dorthe Winther satte spørgsmålstegn ved, om der med aftalen er lavet lige vilkår mht. post: eksempelvis er 

der er stor usikkerhed om, hvor vidt øboerne sikres omdeling af dagblade fra næste år, samt hvordan 

flexbolig-ordningen kan spille sammen med nye, strammere regler for gebyrer på postuddeling til ikke-

folkeregisteradresser.    

LAG Småøerne er oprettet, men der er varslet nedskæringer på 30% pr.1.1.2017 for alle LAGer. Dorthe 

Winhter redegjorde for LAG Småøernes særlige vilkår mht. at have store rejseafstande og ikke naturligt at 

tilhøre en kommune, som kan bakke op om LAGen.  

Færgespørgsmål blev der naturligvis også plads til i formandens beretning:  Nedsættelse af takster for 

godstransport trådte i kraft 1.6.2015, og har generelt haft positiv betydning for småøerne, om end 

ordningen har skønhedsfejl regelsættet.  

Et nyt lovforslag om takstnedsættelser for færgetransport i forårs-og efterårsmånederne er på vej, men 

trods høringssvar fra flere kommuner foruden ø-sammenslutningen, der peger på at periodeafgrænsningen 

er uhensigtsmæssig, svarer indenrigs- og socialminister Karen Ellemann, at der periodeafgrænsningen vil 

blive fastholdt. Fordelingen af midlerne mellem kommunerne er nu udmeldt, men rejser spørgsmålet: Er 

der penge nok til det, der politisk er udmeldt? Dorthe Winther ønsker, at den enkelte færgekommune og 

øboerne sammen finder løsninger, der fører til øget besøg på øerne, så flere får glæde af natur- og 

øoplevelser i øvrigt. 

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

Fremtidige indsatser i Ø-sammenslutningen  

Bestyrelsen havde sat kommende fokusområder i foreningen til i debat i generalforsamlingen. Temaerne 

spredte sig vidt: fra indsatser vedr. bosætning, ældrepleje, økologi, lånemuligheder, særlige regler for 

fiskekvoter og sommerhusudlejning, rekruttering af yngre frivillige i øernes beboerforeninger, indsatser 

vedr. digebeskyttelse samt mobil- og IT-dækning til et mere generelt fokus på og synliggørelse af det, der 

gør øboere stolte – det vi brænder for – hvordan får vi den gode historie ud over rampen? Der kom mange 

gode input til bestyrelsens arbejde fremover!  

http://www.danske-smaaoer.dk/dokumenter


Valg af formand 

Formand Dorthe Winther var på valg og genopstillede uden modkandidater. Skriftlig afstemning fandt sted, 

og Dorthe Winther blev valgt med 23 stemmer ud af 23 mulige stemmer for de næste to år. 

Nye bestyrelsesmedlemmer 

Ved generalforsamlingen trådte to medlemmer ud af bestyrelsen, nemlig Nekselø og Bjørnø. De to nye 

indtrædende medlemmer er Mandø og Orø i overensstemmelse med Ø-sammenslutningens rotationsliste. 

(Efter generalforsamlingen til næste år i 2017 bliver det Skarøs og Agersøs tur). 

Næste års generalforsamling bliver på Avernakø den 19.-21. maj 2017, og Mandø har meldt sit værtskab for 

2018.      
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