
Sekretariatets beretning 2013-14    
 
Det forløbne år har bestemt ikke været kedeligt! Jubilæumsåret har præget især de sidste 
4-5 måneder. 
 
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 

deltaget i flere møder, ture og høringer bl.a. med Folketingets Udvalg for Småøer. 
- at arrangere møder og rejser, mv.  
- at sørge for intern og ekstern kommunikation, bl.a. i form af Ø-posten og 

nyhedsbreve på email.  
I det forløbne år er der udgivet 4 numre af Ø-posten – smat i seneste nummer et 
jubilæums-tillæg. Ø-posten trykkes normalt i 3.000 eksemplarer og bliver sendt til 
øerne, støttemedlemmer, kommuner, samarbejdspartner og medier.  
Der er ikke noget fast interval for nyhedsbrevene - jeg sender ud, når der er noget 
relevant. 
Vi får en del henvendelser på telefon og mail fra øboere, men også fra politikere, 
embedsmænd og journalister, studerende og skoler. Der har været stor politisk 
aktivitet og brevskrivning ud over møderne med Udvalget for Småøer 

 
 
Udover over Sekretariatets almindelige hovedopgaver har der i det forgangne år især 
været tre-fire projekter, som har optaget vores tid:  
 

1. Opstart af turismeambassadør projekt. Vi søgte oprindeligt 3 mio. kr. til projektet 
og har fået tilsagn til knap halvdelen af projektet. Efter lang ventetid på svar fra 
NaturErhverv på LAG ansøgning, kunne vi endelig 1. marts ansætte Britta Leth som 
småøernes Turismeambassadør. Projektet er nu kommet godt fra starte og Britta er 
godt i gang med at besøge nogle af turistaktørerne på småøerne. 
 

2. Cykelprojektet i regi af vejdirektoratet er tæt på sin afslutning. Vi har fået meget 
gode tilbagemeldinger på det ø-pas vi forsøgsvis sendte ud i 2013. Flere har spurgt 
efter det i 2014. De 3 cykelkort – for øerne omkring Jylland, Fyn og Sjælland- er 
sendt ud – men vi har stadig mange – tag dem med læg dem relevante steder på 
fastlandet – i iskiosker f.eks!  
 

3. Siden September 2012 har Sammenslutningen af Danske Småøer varetaget 
sekretariatsfunktionen for ESIN, den Europæiske organisation af småøer, hvor 
der i år har været en del aktivitet i forhold til at få kontakt med EU 
parlamentarikerne. Vi har som medlem i ESIN kontaktet alle de danske EU 
kandidater og opfordret dem til at underskrive en erklæring om støtte til småøerne. 
 

4. I forbindelse med Jubilæumsåret har vi udarbejdet en jubilæumskalender og en 
vandreudstilling, som I kan se her i lokalet – Synlighed, synlighed, synlighed er 
vedvarende en stor og vigtig opgave. Vandreudstillingen skal rundt i landet til 
borgerservice-kontorer, biblioteker mv.  
 
 



 
Igen i 2014 deltager vi i ”Folkemødet” på Bornholm, som er en udgiftstung aktivitet. Vi 
kan dog bruge det kampagnemateriale vi fik trykt i 2013, og deler telt med 
Landdistrikternes Fællesråd. 
Vi har netop igangsat et svensk, finsk, dansk projekt: Next stop - the small islands. Som 
projektleder har vi ansat Claus Jensen, som de fleste af er kender. Jeg er meget glad for  
at Claus har sagt ja til opgaven, og for at vi kan trække på hans store ø-erfaring. 
  
Jubilæumsåret betyder at der er nogle ekstra udgifter i forhold til de øvrige år, men da vi 
har fået pristalsreguleret vores driftstilskud fra MBBL forventer vi at 2014 balancerer 
nogenlunde.  
 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke formandsskabet og bestyrelsen for et rigtig godt 
samarbejde. Jeg har også en helt særlig tak til Bodil for din store indsats og for at kunne 
trække på din erfaring i tide og også ind imellem i utide. 
    

Lise Thillemann Sørensen 
Sekretariatsleder, 24. maj 2014 

 
 


