Ø-generalforsamling på Avernakø
Sammenslutningen af Danske Småøers 44. generalforsamling bød på næstformandsvalg, beretning fra
formanden om året der er gået og en drøftelse af tre vigtige emner.
24 af de 27 medlemsøer var repræsenteret ved generalforsamlingen på Avernakø den 20. maj 2017.
Fokusområder, synliggørelse, driftsaftale, færgetakster og turisme – blandt andet!
Formand Dorthe Winther berettede om arbejdet med de indsatsområder, der blev besluttet på sidste års
generalforsamling, nemlig telemedicin, boligudlejning, diger og kystbeskyttelse, ældrepleje, mobil- og
internetdækning og Øsammenslutningens synlighed på øerne.
De indførte midler til nedsættelse af færgetakster, og de ekstra midler hertil, der blev bevilget på
finansloven for 2017 har optaget organisationen meget. Især fordelingsnøglen er blevet drøftet med
politikere og embedsfolk.
Året har også budt på en ny og omfattende form for driftsaftale med Erhvervsstyrelsen.
På turismeområdet har en indsats vedrørende udviklingen af øpas og markedsføring af øerne afløst sidste
års projekt der var fokuseret på virksomhedsudvikling af udvalgte virksomheder.
Læs hele formandens beretning på vores hjemmeside: www.danske-smaaoer.dk/dokumenter
Hjemmehjælp, bosætning og ø-passets fremtid.
Bestyrelsen havde sat de tre emner til debat.
Christel (Lyø) orienterede om sagen vedr. manglende hjemmehjælp til nogle småøer og om samarbejdet
mellem bl.a. Fejø og Lyø i denne sag. Nogle kommuner har indskrevet i deres kvalitetsstandard at borgere
på de pågældende øer ikke kan modtage hjemmehjælp i samme omfang som kommunens øvrige borgere.
Dette strider umiddelbart mod serviceloven, der siger at man ikke må forskelsbehandle borgere med
samme behov. Det anbefales at man fra småøerne indgiver situationen til Ankestyrelsen, hvis man oplever
en forskelsbehandling begrundet i at man har bopæl på en ø.
En drøftelse af en kommende indsats om bosætning bragte flere gode idéer frem, men pegede også på
udfordringer med især at finde boliger til nye beboere på flere øer. Blandt idéerne var at oprette en fond,
der skal opkøbe huse til salg og leje dem ud til prøveboliger, at synliggøre ”Oldekolle-potentialet”, at tilbyde
gratis prøvebolig i 3 måneder som på Anholt, at undersøge blandt nytilflyttere, hvor de har hørt om øen
henne, og hvad der fik dem til at følge øens hjemmeside.
Ø-passets fremtid og en samlet ø-destination blev drøftet. Øpasset har vist sig en stor succes og turister
kommer rejsende til øerne med deres pas for at få et stempel. Debatten pegede på at ø-passet fremover
skal kunne finansieres udefra, evt. ved at opkræve betaling for øpasset.
Ny næstformand
Næstformand Eva Terkelsen genopstillede ikke og følgende fire kandidater var opstillet: Jørgen Møller,
Fejø, Kjeld Tønder Hansen, Strynø, Lone Nielsen, Sejerø og Ove Axelsen, Egholm. Ove Axelsen blev valgt til
næstformand med 18 stemmer.
Nye øer i bestyrelsen
Ved generalforsamlingen trådte to medlemmer ud af bestyrelsen, nemlig Birkholm og Askø. De to
indtrædende medlemmer er Skarø og Agersø i overensstemmelse med Ø-sammenslutningens
rotationsliste. (Efter generalforsamlingen til næste år i 2017 bliver det Fur og Egholms tur).

Afslutningsvis fortalte praktikant i Ø-sammenslutningen Jens Westerskov Andersen om sine sociologiske
undersøgelser af småøerne, hvor han gennem 27 interviews har undersøgt øernes bosætningsarbejde og
hvordan det hænger sammen med boligmassen på øerne.
Næste års generalforsamling bliver på Mandø den 25.-27. maj 2018.
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