Sekretariatets beretning 2016-17
Jeg vil fortælle om nogle af de ting der har optaget os i det forgangne år.
•

Lige efter generalforsamlingen sidste år var vi på to ø-ture – først med embedsfolk fra
Erhvervsstyrelsen på Årø og Mandø, og derpå med Folketingets Udvalg for
Landdistrikter og Øer her på Avernakø, på Lyø og Bjørnø – med en afstikker til Søby
på Ærø. Daværende erhvervsminister Troels Lund Poulsen har været på ø-besøg på
Strynø og på sekretariatet.
Ø-besøgene er vigtige og giver både politikere og embedsfolk en fornemmelse af ølivet
og de vilkår der er forbundet med at bo på en ø.

•

I juni deltog vi i folkemødet på Bornholm – det gør vi igen i år og igen sammen med
LAG Småøerne, Færgesekretariatet og Småøernes Fødevareudvalg. I år har Udvalget
for Småøer bedt om lov til at holde en debat i vores stand. Programmet for vores stand
-A29 - ses her, for de der er interesserede.

•

I efteråret var vi til årsmøde i den europæiske organisation ESIN i Bruxelles, hvor der
desuden var arrangeret en stor ø-konference. Frem til årsmødet i efteråret var øsammenslutningen sekretariat for ESIN – det er nu rykket videre til Ålandsøerne, der
tilbød at løfte opgaven.

•

I december afsluttede vi projektet ’De små øer - Turistdestinationer med kvalitet.
Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne’ som er anden del af
vores turismeindsats for virksomheder, hvor Britta Leth har været ansat som øturismeambassadør.
I dette projekt var der fokus på især 10 virksomheder, som fik rådgivning om
virksomhedsudvikling. De ti virksomheder lå på Agersø, Bjørnø, Fejø, Femø, Mandø
og Orø, Skarø og Årø. Desuden blev der holdt netværksmøder om samarbejde og
turismeudvikling på Agersø, på Mandø og på Orø, samt i en klynge for Fejø-FemøAskø, og en klynge for Avernakø-Bjørnø-Lyø. Der blev i projektet afholdt et åbent
seminar (okt. 2015) om turismeudvikling og 2 workshops for de virksomheder, der
deltog. I kan læse anbefalingerne fra projektet her i denne rapport.
Ligesom det første turismeprojekt er dette projekt drevet af midler fra Ø-støtten og LAG
Småøerne.

•

Dorthe har nævnt vores forhandlinger med Erhvervsstyrelsen om vores driftsaftale og
de nye systemer, vi her skal indgå i. Det har taget en del tid og møder fra oktober til
februar. En af de ting vi skal udarbejde som et led i resultatkontrakten er at opdatere
det ø-dataark der blev udarbejdet sidste år. Det vil I blive mødt med igen....
Erhvervsstyrelsen bruger bl.a. disse data i forbindelse med tildeling af ø-støttemidler.
Det ligger også til grund for denne udgivelse: Perler i det danske ø-rige som vi udgav i
januar 2016

•

I januar startede vi projektet Øerne på turismelandkortet - ØPAS 2017 op med Britta
Leth som projektansat. I jeres mappe findes en beskrivelse af aktiviteterne indtil nu.
Ø-passet har vist sig en stor succes og Aase har mere nok at gøre med at svare på
henvendelser om ø-passet og sende øpas ud fra sekretariatet. Vi sender op til 8 stk. til
private mod betaling af porto.
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Endelig vil jeg kort opremse de opgaver der indgår i den daglige drift i sekretariatet:
-

løbende administration regnskabsføring

-

at være bestyrelsens sekretær

-

at arrangere møder og rejser, mv.

-

organisere arrangementer, f.eks. repræsentantskabsmøde og Folkemødet.

-

at deltage i møder med øboere, med embedsmænd og med politikere

-

at sørge for intern og ekstern kommunikation, bl.a. i form af Ø-posten og
nyhedsbreve på email.
Der er i det forløbne år udgivet 4 numre af Ø-posten, der foruden at blive sendt til
øerne også sendes til ca. 280 støttemedlemmer, kommuner, samarbejdspartner og
medier.
Der er ikke noget fast interval for nyhedsbrevene - jeg sender ud, når der er noget
relevant, ca en gang månedligt.

-

Vi får en del henvendelser på telefon og mail fra øboere, men også fra politikere,
embedsmænd og journalister, studerende og skoler. Der har igen i år været megen
politisk aktivitet - ikke mindst om færgetilskud.

-

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 i de to udvalg, som jeg deltager i.

Det var en kort gennemgang af sekretariatets aktiviteter i det forløbne år.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke Dorthe for en fantastisk opbakning i det daglige og
den øvrige bestyrelse for et rigtig godt samarbejde.
Og sige tak til Britta for hendes indsats både i det forrige og nuværende projekt.
Også en meget stor tak til dig, Aase, som stædigt og grundigt holder styr på
administrationen! Der har været meget arbejde i foråret og du skal have tak også for at
blive ekstra tid når det har været nødvendigt!
Lise Thillemann Sørensen
Sekretariatsleder, 18. maj 2017
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