Dannelse af aktionsgruppe for småøerne
Søndag den 10. juni på Hotel Ansgar i Odense
Et nyt landdistriktsprogram og et nyt fiskeriudviklingsprogram under Fødevareministeriet
træder i kraft her i foråret. Formodentlig får vi i den forbindelse mulighed for at danne en
aktionsgruppe på småøerne. Aktionsgruppen skal bl.a. anbefale, hvilke projekter fra
småøerne, der skal have støtte fra de to programmer.
Retningslinjerne for at danne en aktionsgrupper er ikke på plads, men for at vi kan
overholde tidsfristerne, inviterer Sammenslutningen af Danske Småøer hermed til
Kl. 11.00-12.00: Informationsmøde om dannelse af lokal aktionsgruppe
Program:
- orientering om landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet 2007- 2013
- beslutning om småøernes deltagelse i de to programmer
Hvis det på informationsmødet bliver besluttet, at der skal etableres en særskilt
aktionsgruppe for småøerne afholdes der efterfølgende
Kl. 13.00-15.30: Stiftende generalforsamling i foreningen Småøernes Aktionsgruppe
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Vedtagelse af vedtægter
3. Valg af bestyrelse
4. Valg af formand
5. Valg af revisor
6. Evt.
Oplysninger om de to arrangementer og om landdistrikts- og fiskeriprogrammet samt
udkast til vedtægter kan fås hos projektmedarbejder Morten Priesholm, tlf. 38 33 00 67.
OBS: Alle beboere med folkeregister-adresse på en af de 27 småøer organiseret i
Sammenslutningen af Danske Småøer har møde- og stemmeret på generalforsamlingen.
Af praktiske årsager anmoder vi dog om tilmelding til arrangementerne inden d. 5. juni på
bn@danske-smaaoer.dk eller tlf. 62 51 39 93. Efter tilmelding får man tilsendt materiale
om aktionsgruppens arbejde, udkast til vedtægter m.m..
Småøernes aktionsgruppe skal fremme udviklingen på småøerne gennem samarbejde med frivillige kræfter,
organisationer
samt
kommunale
og
regionale
aktører
m.v.
i
overensstemmelse
med
Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet 2007 – 2013. Aktionsgruppens bestyrelse kan
herunder indstille prioriterede projekter til tilskud under programmerne og tage selvstændige initiativer til
projekter og processer. Deltagelse i bestyrelsens arbejde er omfattet af habilitetsreglerne. Det betyder bl.a.,
at bestyrelsesmedlemmer er inhabile ved bestyrelsens behandling af ansøgninger om tilskud, når
medlemmerne har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for
nogen, der har en sådan interesse.
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