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Sekretariatets beretning 2014-15    
 
Jeg vil starte med at fortælle lidt om den daglige drift. I sekretariatet er hovedopgaverne 
den grundlæggende administration, bogholderi og sekretariatsfunktion. Det omfatter bl.a.  

- regnskabsføring 
- at være bestyrelsens sekretær 
- at arrangere møder og rejser, mv. bl.a. også deltagelse arrangementer, så som i 

Folkemøde og Kulturnat 
- 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. I 
år har vi været på ø-tur med folketingets udvalg til Tunø og med embedsfolkene fra 
MBBL (Ø-støtten) til Askø Femø og Fejø 

- 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: 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 megen politisk 
aktivitet ikke mindst om færgerne. 

- Sammenslutningen af Danske Småøer har været vært for månedlige Skype-møder 
for ESIN, den Europæiske organisation af småøer, i kraft af at vi varetager 
sekretariatsfunktionen for ESIN. 

- Sammenslutningen af Danske Småøer har en plads i to af EU strukturfondenes 
overvågningsudvalg, nemlig overvågningsudvalget for landdistriktsprogrammet og 
overvågningsudvalget for regional- og socialfondene. Der afholdes normalt 
halvårlige møder. 

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

1. Turismeambassadør projektet. Som Dorthe har fortalt blev vores store ø-turisme-
ambassadørprojekt ”27 småøer – etablering af en ø-turismeambassadør” igangsat i 
marts og har været i fuld gang siden. Britta Leth har som småøernes 
Turismeambassadør arbejdet med turismevirksomheder på især Tunø, Endelave, 
Mandø, Årø, Fejø og Sejerø. Der har været fokus på virksomhedsudvikling af den 
enkelte virksomhed, og samarbejde ø-virksomhederne imellem.  Der er for de 
nævnte øer udviklet forskelligt materiale som kan ses her. Som et off-spin af 
projektet er campingpladser på øerne gået sammen om at lave en ny camping 
folder – det drejer sig om øerne Fur, Anholt, Hjarnø, Mandø, Aarø, Sejerø og 
Endelave. 
Projektet er i sin afsluttende fase – Britta er pt ved Tøserunden og deler materiale 
ud, men eller står den på afrapportering af projektet som slutter 30. juni.´ 
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Vi har søgt Ø-støtten og LAG Småøerne og støtte til et nyt turismeprojekt – i 
fortsættelse af dette- og fået bevilget i alt 965.000 kr. – vi søger yderligere 250.000 
kr. i fonde til projektet som forventes at starte den 1. september, hvor vi vil ansætte 
Britta i 14 måneder. 

2. Vi har afsluttet Cykelprojektet med udgangen af 2014. Vi har stadig de 3 
cykelfoldere – for øerne omkring Jylland, Fyn og Sjælland – tag dem med læg dem 
relevante steder på fastlandet – i iskiosker og campingpladser f.eks.!  
I regi af cykelprojektet blev der lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt øernes 
gæster i 2013-14. Analysen af disse data blev udført af Videncenter for Kystturisme 
og findes i analyserapporten ”Ferie på de 27 danske småøer”. Der er kigget 
nærmere på 7 øer: Aarø, Endelave, Fejø, Fur, Mandø, Sejerø og Tunø. Rapporten 
findes online på vores hjemmeside. www.danske-smaaoer.dk/dokumenter 

3. Vi har også afsluttet projektet Øboerne Netværker som bl.a. omfattede Folkemøde 
i 2013 og 14 samt udvikling af kampagnemateriale. Vi har modtaget LAG-midler til 
dette projekt. Endelig har vi lige afsluttet projektet Kompetence og strategi som 
med ø-støtte midler har faciliteret udviklingen af en ny Lag strategi forud for 
etableringen af LAG Småøerne samt kursusaktiviteter hvori seminar dels for 
spisesteder og for dels ø-købmænd blev afholdt i 2014 og 15.  

4. I 2014 har vi været projektholdere på Et svensk-finsk-dansk småø-projekt, der 
hedder Next Stop- småøerne. Her var Claus Jensen, som mange af jer kender 
ansat som projektmedarbejder. Projektet havde til formal at indsamle demografiske 
data og analysere disse i kombination med afholdelse af to Workshops for øboere – 
den ene blev holdt på Hven og omhandlede erhvervsliv – den anden blev holdt på 
Femø havde fokus på bosætning og branding af småøerne. Erfaringer og idéer fra 
de to workshops og projektets analyser er samlet i denne rapport –  
Projektet var finansieret af Nordregio som er et international center for 
befolkningsudvikling etableret af Nordisk Ministerråd – de har efterfølgende inviteret 
Sammenslutningen til en konference om demografiske udvikling som afholdes i 
Grønland i juni – her vil Claus repræsentere Ø-sammenslutningen. 

 
Igen i 2015 deltager vi i ”Folkemødet” på Bornholm i næste uge, som er en udgiftstung 
aktivitet. Vi bruger det kampagnemateriale vi fik trykt i 2013, suppleret med lidt nyt og deler 
telt – og stadeudgifter – med Landdistrikternes Fællesråd. 
 
Jeg vil gerne takke formandsskabet og bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. 
Ligesådan Morten Priesholm og Britta og Claus for det gode samarbejde i 2014. 
Og en stor, stor tak til Aase som er gået på med krum hals, selvom du landede midt i en 
masse flytterod og en stor bunke opgaver, der lå og ventede efter en periode uden 
kontorassistent. Du har ihærdigt gravet dig igennem og systematisk fået syr på det hele. Vi 
er glade for at have dig om bord! 
    

Lise Thillemann Sørensen 
Sekretariatsleder, 27. maj 2015 
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