Sekretariatets beretning 2015-16
I det forgangne år siden sidste Generalforsamling har der især været to projekter, som har
optaget vores tid:
1. Turismeambassadør projektet - det store ø-turisme-ambassadørprojekt ”27
småøer – etablering af en ø-turismeambassadør” - blev afsluttet og indrapporteret
med udgangen af juni 2015, men er ikke afregnet fra Natur-erhvervsstyrelsen
endnu. Britta Leth var ansat som turismeambassadør og projektet omfattede
indsatser i form af rådgivningsbesøg og markedsføring for turismevirksomheder på
især Tunø, Endelave, Mandø, Årø, Fejø og Sejerø.
2. I august-september 2015 startede vi - i forlængelse af det første projekt - et nyt
turismeprojekt op - igen med Britta Leth ansat som småøernes
Turismeambassadør.
Projektet hedder "De små øer - destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling
og mersalg i turistbranchen på småøerne”, og har det netop fokus på
virksomhedsudvikling af 10 ø-virksomheder og samarbejde ø-virksomheder
imellem. De ti udvalgte virksomheder kommer fra Bjørnø, Skarø, Mandø, Aarø,
Agersø, Femø, Fejø og Orø. Samtidig arbejdes der med udvikling af samarbejder
turistvirksomheder imellem på de samme øer foruden Askø (i netværk med Femø
og Fejø) samt Lyø og Avernakø i netværk med Bjørnø.
I efteråret 2015 blev der afholdt et turismeseminar for alle aktører på småøerne og i
januar i år har der været afholdt en workshop for de deltagende virksomheder i regi
af projektet.
Begge turisme-projekter har fået støtte fra Ø-støtten og LAG i forrige og i ny
programperiode.


I 2015 blev vores driftsaftale med daværende MBBL (ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter) formaliseret. Vi er nu efter valget overført til Erhvervsstyrelsen.
Driftsaftalen blev udmøntet i en decideret kontrakt hvoraf det fremgik, at vi bl.a. skulle
udarbejde et katalog med ø-data til ministeriet. Disse data blev indsamlet – fra jer ørepræsentanter - i løbet af foråret og efteråret 2015 og indsendt som data-fil til
ministeriet. Ministeriet- eller erhvervsstyrelsen - bruger bl.a. disse data i forbindelse
med tildeling af ø-støttemidler.
Derudover er nogle af informationerne også i januar i år udgivet i en kortere form som
en håndbog eller et ø-katalog, der hedder Perler i det danske ø-rige: 27 småøer.



I indeværende år 2016 har vi afholdt en stor kommunekonference den 1. februar, for
småøernes kommuner, hvor mange af jer også var til stede.



Vi deltager igen i år i ”Folkemødet” på Bornholm om små 3 uger. Det er en
udgiftstung aktivitet, men i år deler vi stand med 3 andre småø-organisationer, nemlig
LAG Småøerne, Småøernes fødevarenetværk og Færgesekretariatet. Programmet for
debatter og andre arrangementer i vores stand kan ses her.

Så vil jeg også fortælle lidt om den daglige drift i sekretariatet: hovedopgaverne er den
løbende administration, bogholderi og sekretariatsfunktionen. Det omfatter bl.a.
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-

regnskabsføring

-

at være bestyrelsens sekretær

-

at arrangere møder og rejser, mv.

-

organisere arrangementer, så som repræsentantskabsmøde og Folkemødet.

-

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
2015 var vi på ø-tur med folketingets udvalg til Endelave og Hjarnø.

-

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: Ø-posten trykkes normalt i
3.300 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, 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 været megen politisk
aktivitet igen i år - ikke mindst om færgerne.

-

Sammenslutningen af Danske Småøer har været vært for månedlige
telefonkonference-møder for ESIN, den Europæiske organisation af småøer, i kraft
af at vi varetager sekretariatsfunktionen for ESIN. I september 2015 var Dorthe og
jeg til årsmøde i Grækenland.

-

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.

Det var en kort gennemgang af sekretariatets aktiviteter i det forløbne år.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke formandsskabet og bestyrelsen for et rigtig godt
samarbejde.
Og sige tak til Britta for det gode samarbejde i 2015 om turismeprojektet.
Og så en stor, stor tak til dig Aase, som ihærdigt og systematisk holder styr på
administrationen!
Lise Thillemann Sørensen
Sekretariatsleder, 13. maj 2016
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