
Sekretariatets beretning 2012     
 
Min beretning starter den 1. september 2011, hvor jeg begyndte som sekretariatsleder. 
Det forløbne halve år har været rigt, spændende - og en kende travlt …!  
 
Min første opgave, 10 dage efter jeg startede, var sammen med Sammenslutningens 
formand og næstformand at deltage i Den Europæiske Organisation af Småøers årsmøde 
i Frankrig. Det gav en god fornemmelse af denne organisation og nogle gode kontakter til 
de øvrige medlemslande – men det var også en rigtig god mulighed for at lære Dorthe og 
Eva at kende lige fra starten.  
 
Kort herefter lå repræsentantskabsmødet i november, som Bodil var en uvurderlig 
organisator af. 
 
Her efter et ½ års tid er jeg blevet nogenlunde fortrolig med Sekretariatets hovedopgaver:  
Det drejer sig om den grundlæggende administration og sekretariatsfunktion. Det vil sige: 

- at være bestyrelsens sekretær;  
- at deltage i møder med øboere, med embedsmænd og med politikere;  
- at sørge for intern og ekstern kommunikation, arrangere møder og rejser, mv.  

Vi får en del henvendelser på telefon og mail fra især øboere, men også fra politikere, 
embedsmænd og journalister. Her i starten har jeg ikke altid haft svar på rede hånd, men 
jeg har fået stor hjælp fra Bodil og fra Dorthe – og ind imellem har jeg også ringet til min 
forgænger Claus Jensen. 
 
Vi har fået nogle henvendelser om ø-støtten, som pga. valget og ressort-omlægningen til  
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter var meget forsinket med udmeldingen af tilsagn  
for 2. runde af 2011.  
Ved generelle henvendeler om projektfinansiering, har jeg fået stor støtte af Morten 
Priesholm, aktionsgruppens koordinator, og jeg har kunnet henvise til ham.  
 
Jeg har fortsat Claus’ praksis med at sende nyhedsmails ud med store og små nyheder. 
Der er ikke noget fast interval - jeg sender ud når der er noget relevant.  
I det forgange år er der udgivet 5 numre af Ø-posten. Det trykkes normalt i 3.000 
eksemplarer og bliver sendt til øerne, støttemedlemmer, kommuner, samarbejdspartner og 
medier.  
 
Af særlige opgaver har Bosætningskampagnen ”BlivØbo.nu” fyldt mest, især efter nytår, 
og med en foreløbig kulmination i ”Øernes Dag” den 12. maj i Århus, Odense og 
København. Den fortsætter naturligvis og lige her i næste uge med ”Åben Ø” dag på 
mange af øerne den 9. juni.  
I forbindelse med kampagnen er der lavet en særlig hjemmeside på www.blivøbo.nu. Det 
er hensigten at den fremover skal udbygges og opdateres med relevant materiale. 
 
Der har også været en del politisk aktivitet, brevskrivning og møder med det nye Udvalg 
for Småøer.  
 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke for den modtagelse jeg har fået af jer øboere, og sige 
særlig tak til formandsskabet og bestyrelsen for den gode modtagelse, støtte og respons 
jeg har fået. Sidst men ikke mindst vil jeg takke Bodil for din åbenhed og hjælp – og for 
altid at have svar på rede hånd – også om ”hvordan vi plejer at gøre ”. 
    
     Lise Thillemann Sørensen 
     Sekretariatsleder, maj 2012 

http://www.blivøbo.nu/

