Sekretariatets beretning 2012-13
Det forløbne år har været spændende og travlt.
I sekretariatets daglige drift er hovedopgaverne den grundlæggende administration og
sekretariatsfunktion. Her vil jeg kort nævne
-

at være bestyrelsens sekretær;

-

at deltage i møder med øboere, med embedsmænd og med politikere; Vi har vi
deltaget i flere møder, ture og høringer med Folketingets Udvalg for Småøer – og vi
deltog i et arrangement i Ministeriet for By bolig og Landdistrikter under
”Kulturnatten” i okt. 2012.

-

at arrangere møder og rejser, mv.

-

at sørge for intern og ekstern kommunikation, bl.a. i form af Ø-posten og
nyhedsbreve på email. Der er ikke noget fast interval for nyhedsbrevene - jeg
sender ud, når der er noget relevant.
I det forgange år er der udgivet 4 numre af Ø-posten (vi er lidt forsinket med det
nummer der normalt udkommer i maj måned). Ø-posten trykkes normalt i 3.000
eksemplarer og bliver sendt til øerne, støttemedlemmer, kommuner,
samarbejdspartner og medier.
Vi får en del henvendelser på telefon og mail fra især øboere, men også fra
politikere, embedsmænd og journalister. Der har været en del politisk aktivitet og
brevskrivning ud over møder med Udvalg for Småøer

Siden September 2012 har Sammenslutningen af Danske Småøer varetaget
sekretariatsfunktionen for ESIN, den Europæiske organisation af småøer, hvor der lige
så langsomt er mere og mere aktivitet undervejs.
Udover over Sekretariatets almindelige hovedopgaver har der i det forgangne år især
været tre-fire projekter, som har optaget vores tid:
1. Bosætningskampagnen BlivØbo fortsatte i juni sidste år med flere åben ø dage
arrangementer.
2. Forprojektet om Småøturisme blev afsluttet i efteråret 2012, og mundede ud i en
projektbeskrivelse til et større landsdækkende projekt, der bl.a. omfatter en Små-øturismeambassadør. Vi søgte 3 mio. kr. til projektet og har fået tilsagn til ca.
halvdelen af projektet. Vi er ved at lave en omformulering og projektændring der
passer til tilsagnene.
3. Cykelprojektet i regi af vejdirektoratet tog rigtig fat i det forgange år. Vores
projektansatte Marie har besøgt alle småøerne med få undtagelser og indsamlet
data. Vi har i projektet lavet følgende tiltag:
• Spørgeskema undersøgelse af turisters oplevelse af småøerne. Sendt ud i
midten af april.
• Ø-pas – står foran jer: besøg 3 øer vi betaler for det 4. besøg. Alle besøg
skal ligge i 2013, refunderes frem til 31.1.2014. Ses som et forsøg- og en
opfordring til færgerne. (6 færgeselskaber meldte positivt tilbage, 2 ville ikke
deltage – derfor gør vi det selv, men kun i 2013).
• 3 cykelkort – for øerne omkring Jylland, Fyn og Sjælland. Med et opslag for
hver ø. Udkommer i løbet af de næste 4 uger.
• Pakke ture – hjælp til konceptudvikling, hvor enkelte øer har deltaget.
• Del din oplevelse på facebook om besøg på småøerne. Kommende tiltag.

•

Fælles annoncering – først i ”Cyklister”.

4. Der udover – og i forlængelse af BlivØbo kampagnen - har vi fået lavet nyt
kampagnemateriale for småøerne til brug ved div. arrangementer – i første
omgang på Folkemødet på Bornholm i juni. Der er lavet følgende:
• A5 postkort med alle øerne på
• Folder der fortæller kort om øerne
• 3 roll-ups til messe-brug.
• Kampagnetøj (T-shirts og fleece)

I 2013 har vi planlagt at deltage i ”Folkemødet” på Bornholm, som er en udgiftstung
aktivitet, hvortil vi bl.a. påtænker at bruge overskuddet fra 2012. Der vil bl.a. blive trykt
kampagnemateriale til ”Folkemødet”, som også kan bruges fremover i synliggørelsen af
småøerne.
På grund af ovenstående forventer vi et underskud i 2013 i størrelsesordenen 25.000 kr.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke formandsskabet og bestyrelsen for et rigtig godt
samarbejde. Og sidst men ikke mindst vil jeg takke Bodil for din utrættelige indsats og
hjælp.
Lise Thillemann Sørensen
Sekretariatsleder, maj 2013

