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Erhvervsministeren på øbesøg

Erhvervsminister Brian Mikkelsen og formand for Orøkontoret Nol Wijnholds med Orø kirke og kro i baggrunden

Erhvervsminister Brian Mikkelsen er på
mange måder ’ø-minister’. Sammen med
økonomi- og indenrigsminister Simon
Emil Ammitzbøll-Bille har han mange af
vores ø-sager i sit ressort-område. Derfor
faldt det os naturligt at invitere Brian
Mikkelsen på ø-tur, da han tiltrådte som
minister. I slutningen af februar trodsede
han vinterens kulde, og sammen med
Ø-sammenslutningen tog han på besøg
på Orø.
Svært at få finansiering
Turen foregik i en fælles bus og startede
med den 6 minutter lange sejltur med

Østre Færge. Undervejs i bussen på Orø
fortalte formand for Orø Beboerforening
Jens Bloch om Orøs mange muligheder,
men også om de udfordringer, som øen
står over for. Disse blev yderligere uddybet ved stop hos forskellige virksomheder
og foreninger. På Hegnegården, som ud
over kursusvirksomhed også driver cafe
og gæstgiveri, blev Brian Mikkelsen præsenteret for de mange muligheder, som
ejerne Jette og John Porting ser i at drive
erhverv på Orø, men også for begrænsningerne f.eks. i form af manglende
finansiering fra realkreditinstitutterne.

Uforståeligt afslag
Hos Smag Orø fortalte Hans Jakob og
Daniela Arli Sørensen om udfordringerne
med etableringen af virksomhed i en
nedlagt landejendom, som er beliggende
indenfor strandbeskyttelseslinjen. Skønt
landbrugsejendommen er beliggende tæt
på – og længere fra kysten end – både
Orø camping og et sommerhusområde,
hvor der i forvejen færdes masser af
turister, og på trods af at den udvidede
strandbeskyttelseslinje forudsættes administreret mere lempeligt på små øer, når
forholdene og hensynet til øens erhvervsFortsættes på side 4

Formandens side

Gå foråret i møde på en småø
Kommentar af Dorthe Winther
Med forårets komme kan vi også begynde
at se de nye befolkningstal pr. 1.1 2018.
Det er altid spændende om de fornemmelser, vi hver især har, holder stik. De
sidste par år har fornemmelsen været,
at der er en øget opmærksomhed på de
små øer og på ønsket om at forlade den
fortravlede og økonomisk tunge storby og
flytte ud – f.eks. til en lille ø, hvor naturen
er lige uden for døren, fællesskab og nærvær er i højsædet, hvor der sker en masse,
trods det at vi ikke er mange mennesker,
og hvor man kan købe en bolig til en pris,
der gør, at ikke begge parter i et forhold
behøver at arbejde på fuld tid.
Befolkningstallene fra Danmarks
Statistik er endnu ikke kommet, men på
sogn.dk, der er Kirkeministeriets hjemmeside med oversigt over samtlige sogne
i Danmark, kan man finde de nyeste
befolkningstal for de øer, som er selvstændige kirkesogne.
Og umiddelbart ser det godt ud. 17
af de 27 øer er selvstændige sogne, og
samlet set er der tale om en fremgang i
befolkningen på de 17 øer på 43 personer.
Tallet dækker selvfølgelig over store forskelle, nogle øer har stor tilflytning, andre
en svag tilbagegang og andre igen fastholder befolkningstallet, men fornemmelsen
er rigtig – der er øget efterspørgsel efter
at bo på de danske småøer. Spændende
bliver det, når vi i maj får de sidste tal fra
Danmarks Statistik.
Hvordan får vi gang i bosætningen på
alle øer?
Der er forskel på vores øer. Nogle øer
er rigtig dygtige og har ressourcerne til
at lave bosætningskampagner i stor stil,
andre gør det i lidt mindre omfang, og
andre igen mangler måske både energi og
inspiration til at komme i gang igen.
På den baggrund har Ø-sammenslutningen søgt midler til i samarbejde
med LAG Småøerne at lave et større
bosætningsprojekt: ’Nye naboer – mere
øliv’. Formålet er at styrke bosætningsarbejdet ved at tage udgangspunkt i øernes
behov og ønsker og bl.a. lære af de øer,
som har gode erfaringer med bosætningsarbejdet og give øernes bosætningsgruppe nye ideer og værktøjer. Vi håber,
at rigtig mange øer har lyst til at byde
ind med deltagere, ideer og energi i de
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kommende workshops, så vi i fællesskab
kan følge op på de gode strømninger, der
netop nu er for at bosætte sig på en lille ø.
Læs mere om bosætningsprojektet i dette
nummer af Ø-posten.
Føljetonen…
Ofte handler følgetonen i disse spalter
om færger, men denne gang er det hjemmepleje på småøerne, der har indtaget
denne plads.
De øer, der har indklaget deres kommuner for Ankestyrelsen for forskelle i
kvalitetsstandarderne afhængigt af, hvor
man bor, var som tidligere nævnt blevet
lovet, at der skulle foreligge en udtalelse
fra Ankestyrelsen omkring 1. februar
2018.
Det gør der så ikke endnu.
Formentlig hænger det sammen med,
at Ankestyrelsen på ny har anmodet
Byrådet i Lolland Kommune om en redegørelse for, hvorvidt Byrådet med deres
beslutning fuldt ud har taget højde for
Ankestyrelsens afgørelse om, at man ikke
må forskelsbehandle ud, fra hvor i kommunen borgeren er bosiddende. Desuden
påpeger Ankestyrelsen, at de ud fra
Byrådets afgørelse har svært ved at se, om
kommunen nu handler i overensstemmelse med serviceloven og den generelle
lighedsgrundsætning.
Umiddelbart ser det heldigvis ud som
om, at Ankestyrelsen holder godt fast
i, at deres udtalelse skal slå igennem i
hele kommunen til gavn for Femø, Fejø
og Askø, som jo er en del af Lolland
Kommune.
Vi må gå ud fra, at Ankestyrelsens
udtalelse i de andre ø-sager, der er påklaget eller som Ankestyrelsen selv har taget
op, kommer til at lægge sig op af sagen
med Lolland Kommune, og at sagen, som
er rejst fra de lollandske øer, derfor kommer til at danne præcedens for fremtidige
afgørelser omkring kvalitetsstandarder,
serviceniveau og det generelle lighedsprincip i de 19 ø-kommuner med småøer.
Ministre på ø-ture
Erhvervsminister Brian Mikkelsen har,
som det kan læses andet sted, været på
ø-tur til Orø og midt i marts tager økonomi- og indenrigsminister Simon Emil
Ammitzbøll-Bille til Sejerø.

Når vi fra Ø-sammenslutningens side
inviterer ministre, der har småøerne i
deres ressort, på ø-ture, er det fordi vi
gerne vil have, at de møder de øboere, for
hvem regeringens og dermed også deres
ministerielle beslutninger har afgørende
betydning.
På baggrund af den seneste række
af afslag fra Kystdirektoratet på projekter beliggende indenfor den udvidede
strandbeskyttelseslinje er der nok endnu
en minister, vi skal have fat i, nemlig
miljø- og fødevareminister Esben Lunde
Larsen, der har Naturbeskyttelsesloven,
hvorunder strandbeskyttelseslinjen hører,
i sit ministerium. På trods af at vejledningen om 300 meters strandbeskyttelses- og
klitfredningszone forudsætter, at den
udvidede strandbeskyttelse administreres
relativt lempeligere på småøer, når forholdene og hensynet til øernes erhvervsmæssige udvikling kræver det, ser vi
projekter, som får afslag skønt de falder
inden for dispensationsmuligheden.
Vi er nødt til at drøfte disse afslag
med ministeren og flertallet bag
Naturbeskyttelsesloven. De afslag, som
vi har fået kendskab til, er i hvert fald
hindrende for udviklingen på de berørte
øer. Når man samtidig ser på de store
turistprojekter, som man i Folketinget er
blevet enige om kan placerets indenfor
strandbeskyttelseslinjen langs de store
kyster, virker det grotesk, at der gives
afslag på øerne. Hvis afslagene er givet af
frygt for præcedens, så kan Folketinget
jo bare vedtage, at tilsagn givet indenfor
strandbeskyttelseslinje på småøer ikke
kan danne præcedens.

Nyhedsbrev
Se flere ø-nyheder og

Fælles visionsmøde til gavn for udviklingen på øerne
Sidst i januar holdt bestyrelsen i LAG
Småøerne og Ø-sammenslutningen et
fælles visionsmøde på Strynø. Begge foreninger har bosætning, erhverv, helårsliv
og udvikling på de små øer for øje, så
det giver god mening at mødes og drøfte
fremtidsvisioner.
Mange emner blev, som man kan læse
om her i dette nummer af Ø-posten,
vendt og drejet med udgangspunkt i bl.a.
oplæg fra strynboere.
Endnu engang blev også foreningslivet
på øerne drøftet. Kan vi lave en smidigere
foreningsstruktur, så de øboere, der engagerer sig, får mulighed for at gøre det, de
helst vil? Der er i disse år meget fokus på
frivillighed, og det kender vi jo om nogen
til på småøerne. Rigtig mange øboere
vil gerne gøre en forskel og er engageret
i mindst en forening eller i frivilligt
arbejde uden for de etablerede foreninger.
Men på mange øer oplever man, at det er
svært at få folk til det ’traditionelle’ bestyrelsesarbejde. Folk vil gerne lave aktiviteterne, men bestyrelsesarbejdet? Nej tak.
Vi overvejer derfor netop nu, om vi i
Ø-sammenslutningen skal forsøge at lave
et pilotprojekt på en eller flere øer, hvor
vi afdækker nye former for foreningsstrukturer, der giver mindst mulig administration men masser af aktiviteter og liv.
Fra vores egen verden…
Sammenslutningen af Danske Småøer
har en aftale i form af en Mål- og
Resultatplan med Erhvervsstyrelsen,
hvoraf det fremgår, hvad vi skal opfylde
for at få vores tilskud.
Siden midten af 1980’erne har
Ø-sammenslutningen være på
Finansloven med et tilskud til drift af
sekretariatet. I 2017 var det på 1,2 mio.
kr. men det blev med forslag til finansloven for 2018 hævet til 1,3 mio. kr. Sidst i
december fik vi så den glædelige meddelelse, at erhvervsminister Brian Mikkelsen
havde hævet både Landdistrikternes
Fællesråd og vores tilskud til 1,5 mio. kr.
Et dejligt skulderklap til det engagerede
ø-arbejde, der udføres både af de ansatte
på sekretariatet, bestyrelsen og ikke
mindst af jer på øerne.
dw

tilmeld dig nyhedsbrevet fra
Sammenslutningen af Danske
Småøer på

✳

TV-serie om de danske
småøer
Ø-HOP
Tag med på Ø-HOP og få pulsen ned – det er titlen på en ny TV-serie om de
danske småøer.
Det er den regionale TV-station i Holstebro, der sender otte programmer, hver
på en halv time. De skildrer livet på øerne i sommeren 2017 og sætter fokus på
turisme og bosætning. Og så er de en hyldest til naturen på de mange øer.
Det er TV journalisten Kai Hartmeyer og hans kone, Inge, der har produceret
programmerne. ’Vi har nu besøgt 19 øer og er meget overrasket over forskelligheden,’ fortæller Kai Hartmeyer, der også har været fotograf på serien, der
former sig som en rejsebeskrivelse, hvor også færgerne spiller en stor rolle.
Første afsnit, med Bjørnø og Lyø havde premiere søndag den 11.februar kl.
19:55 og serien fortsætter de efterfølgende syv søndage.
Forinden blev der søndag den 4. februar sendt et optaktsprogram med bl.a.
indslag fra Ø-turisme-seminariet den 24. januar i Odense.
Programmerne sendes i første omgang kun på TVMidtVest, men det findes
også på stationens net-tv, både live på de pågældende tidspunkter og efterfølgende. Man kan til enhver tid gå ind og se programmerne på
www.tvmidtvest.dk – søg på øhop.
Det er tanken, at der vil blive optaget endnu en programserie i foråret/sommeren 2018, fra de sidste 18 øer i Ø-passet, men det er ikke endeligt besluttet.
K. Hartmeyer

Jobportal for småøerne
Vi er ved at udvikle en jobportal på Ø-sammenslutningens hjemmeside.
Kender du til ledige jobs på en af småøerne så send en mail til Lise på
ls@danske-smaaoer.dk og oplys om:
•
•
•
•

øens navn
stillingen
kontaktpersons navn, tlf.nr. og email
evt. relevante link til en beskrivelse af jobbet/virksomheden

Bliv støttemedlem af
Sammenslutningen af Danske Småøer
Interesserer du dig for de danske øer? Så tegn et støttemedlemskab og
modtag Ø-Posten på din adresse. Det koster blot 150,- kr. om året. Kontakt
sekretariatet på sekretariatet@danske-smaaoer.dk, hvis det har interesse!
Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet fra De Danske Småøer og se flere
ø-nyheder på www.danske-smaaoer.dk.

www.danske-smaaoer.dk
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Fortsat fra forsiden
mæssige udvikling kræver det, har ægteparret fået afslag fra Kystdirektoratet.
Erhvervsministeren var forundret
over afslaget og lovede at runde det
med miljø- og fødevareminister
Esben Lunde Larsen, hvorunder
Naturbeskyttelsesloven hører.
Kultur, kro og bryghus
Efter korte stop på Orø camping og Orø
Strand Dyrepark gik turen videre til
Hestebedgård Museum, hvor ministeren
så stakladen, der har fået støttemidler
fra Erhvervsministeriet og i dag fungerer
som kulturhus.
Ministeren hørte også om Orø ø-kontor og Orø Forsamlingshus, og turen
afsluttedes i Kulturbeholderen, hvor den
nye ejer af Orø Kro Michael Kousted
fortalte om sine planer, og ministeren fik
mulighed for at nyde en forfriskning fra
Orø Bryghus.
Ministeren fortalte efterfølgende,
at han var rigtig glad for at have mødt
orøboerne og set deres entusiasme og
engagement, og også at have hørt at både
LAG-og ø-støttemidlerne gør en vigtig
forskel i udvikling af småøerne.
DW

Erhvervsministeren besøgte Kulturbeholderen på Orø

Brian Mikkelsen blev præsenteret for
Smag Orøs udfordringer

Fødevareproducenter efterlyses 					
til forskningsprojekt
Klimaforandringer og stigende vandstand
i oceanerne betyder ændrede vilkår for
fødevareproduktion over hele verden;
man mærker dem allerede, og man
forbereder sig på dem. Også i ø-riget
Danmark vil vi opleve disse forandringer,
hvor store landbrugsarealer endnu i dette
århundrede vil blive udsat for tilbagevendende oversvømmelser. Et af vilkårene,
der følger heraf og som allerede opleves
flere steder i verden, er et øget saltindhold i landbrugsjord.
I Danmark har vi med vore store kystnære fødevarelandskaber et stort behov
for at forberede os på ændrede klimavilkår, men også særlige forudsætninger for
at eksperimentere med hvorledes samspillet imellem hav og land kan udnyttes
til en mere bæredygtig fødevareproduktion.
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EU-projekt om salt-robuste planter
Smagen af Danmark, paraplyorganisation for fødevarenetværk i Danmark, er
partner i et EU-projekt som udforsker
netop disse muligheder. I projektet kan vi
eksperimentere med udnyttelsen af ’nye’
råvarer (f.eks. tang) i fødevareproduktion,
og vi kan eksperimentere med dyrkning
af plantesorter, som er særligt egnede til
saltholdig jord. Igennem EU-projektet
har vi adgang til verdens førende ekspertise inden for afprøvning af plantesorters
salttolerance og -præference. Variationen
i salttolerance i ’nye’ sorter af traditionelle
grøntsager og kornafgrøder er overra-

skende stor, og ved dyrkning af disse salttolerante afgrøder på saltholdig jordbund
får man en kvalitet og smagsoplevelse,
som afviger markant fra konventionelle
sorter.
Fødevareproducenter søges
Er der fødevareproducenter på småøerne,
som eksperimenterer med udnyttelsen af
nye råvarer, eller grøntsagsproducenter
og landmænd, som har lyst til at afprøve
nye sorter på arealer med højt saltindhold, kan man blive del af projektet.
Henvendelse til tlf. 40 15 53 01 eller
horsekaer@hotmail.com.
Laurids Siig Christensen
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En vaskeægte Ødyssé

Ø-passet fortsætter …

Fra marts til september 2018 vil
Sarah Steinitz og Tine Tolstrup
besøge samtlige øer i ø-passet. De
gør det i jagten på de nære eventyr,
med ønsket om at lære deres eget
land bedre at kende og med troen
på, at de danske øer kan være langt
mere spændende end endnu en tur
til London.

Livlig debat på seminaret om fælles markedsføring via ø-passet

Ø-passet er blevet en stor succes: det har
vist sin styrke i at markedsføre de danske
øer og tiltrække både udenlandske og
danske turister – der er gået sport i at
’samle på øer’.
På trods af succesen har bestyrelsen
i Sammenslutningen af Danske Småøer
besluttet, at det nu, efter 3-4 års intensivt
arbejde med turismeudvikling, er tid til
nye fokusområder.
For at sikre ø-passets videreførelse har Sammenslutningen af Danske
Småøer overdraget ø-pas-konceptet
til Landdistrikternes Fællesråd. Her
er ø-passet godt placeret, da
Landdistrikternes Fællesråd naturligt
dækker både de små og de større øer, der
også er en del af ø-passet.
Vi glæder os over at Landdistrikternes
Fællesråd har sagt ja til at videreføre og
udvikle projektet til gavn for turister,
turisterhverv og rederierne, der sejler til
de danske øer.
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imellem og mellem virksomheder og
turistorganisationer. Der var på seminaret
fokus på, at samarbejdet udvikles igennem initiativer fra både ø-virksomheder
og visitorganisationerne.
Projektet har vist den store værdi, der
er i at samle øerne i en fælles præsentation – øpasset – og bygge markedsføring
op om dette.
Vi håber, at øboere, virksomheder,
turistorganisationer og ikke mindst
gæster til øerne fortsat vil støtte op om
ø-passet, når det fremover varetages af
Landdistrikternes Fællesråd.
LS

Tine, Sarah og camperen ’Øjvind’ er klar til den store ødyssé

Vi glæder os til at komme ud af storbyboblen og opleve den smukke natur,
rige kultur og møde de rare folk, der
efter sigende bebor de danskes øer. Det
bliver et eventyr. En ægte „ødyssé“, som
vi løbende vil fortælle om i tekst, billeder
og video – og forhåbentlig vil vi kunne
gøre flere danske unge mere nysgerrige
på deres eget land.
Følg Tine og Sarahs ødyssé på
www.opdag-øer.dk, Facebook:
www.facebook.com/oedysseen og
Instagram:
www.instagram.com/oedysseen
Tine og Sarah

Vigtige pointer fra tænketanksseminaret den 24. januar:
• Ø-virksomhederne opfordres til at være meget mere aktive i henvendelser til
de lokale visitorganisationer samt ikke mindst være meget bevidste om lokale
og egne behov. Ikke alle har samme behov, og der skal være plads til differentiering.
• Der opfordres til dannelse af netværk og klynger for samarbejde – gerne med
fastlandet – og gerne på initiativ fra visitorganisationerne.
• Virksomhederne skal i samarbejdet være tilgængelige, flytbare og spilbare.
• Der kan indbygges incitamentsordninger (gratis ydelser) i ø-passet.
• Der er en interesse for videreudvikling af et fælles ø-brand med fælles perspektiver og profilering af den enkelte ø. Landdistrikternes Fællesråd vil i regi af
ø-passet arbejde videre med denne udvikling.
• En fælles ø-portal kan tage udgangspunkt i ø-passets portal på
VisitDanmark, hvorfra der kan linkes videre.
danske ørig
et
• Visitorganisationerne vil gerne hjælpe og udvikle
ø-virksomhederne – inden for de kommunale rammer.
Udviklingstiltag kan både være generelle og målrettet
den enkelte virksomhed.
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Udvikling af dansk ø-turisme
Projektet nedsatte en Tænketank For
Dansk Ø-turisme med repræsentanter fra Sammenslutningen af Danske
Småøer, LAG Småøerne, VisitDenmark,
Færgesekretariatet og Færgen. 		
Tænketanken har foruden at følge
øpasset i projektets opstart drøftet mulighederne for enten at etablere en samlet

dansk ø-destination eller udvikle den fælles branding af øerne.
Tænketanken afsluttedes med et
seminar i januar 2018 med to hovedemner: fælles ødestination/branding og
samarbejde. Seminaret havde meget stor
tilslutning fra både småø-virksomheder
og turistorganisationer med i alt 60
deltagere. Der var dels interesse for at
udvikle et fælles ø-brand, gerne med
baggrund i ø-passet: Det vil fastholde det
fælles ø-koncept, mens de enkelte øer
samtidigt kan markedsføres på deres egen
signatur. Dels var der et gensidigt ønske
om at indgå samarbejder virksomhederne

D

Sammenslutningen af Danske
Småøer har nu afsluttet projektet
„Øerne på turisme-landkortet:
Ø-PAS 2017“ – men ø-passet fortsætter!

Vi er en geograf og en sociolog i slutningen af tyverne, som har rejst verden tynd
efter eventyr. På jagt efter store natur- og
friluftsopleveler og ivrige efter at møde
mennesker med en anden hverdag end
vores storbyræs. Vi har altid gerne ville
længere væk – ud til endnu mere eksotiske destinationer – og endnu mere „off
the beaten track“.
Og mens vi er fløjet rundt efter bogen
„1000 steder du skal se, før du dør“,
er det aldrig faldet os ind, at eventyret
også kunne være lige om hjørnet. Her
i Danmark. „Det er vel kun gået op for
meget få af vore Landsmænd, i hvor høj
grad Danmark fortjener navn af et ørige.
(...) Danmark (er) i virkeligheden et af de
mærkeligste lande i Europa“, skrev forfatteren Achton Friis i 1926 efter sin rundrejse til over 100 danske øer. Her knap
100 år senere, føler vi os ramt af hans ord.
Fra marts til september kører vi derfor i
vores lille, hvide camper „Øjvind“ rundt
til øerne i ø-passet. Vi vil lære det land
at kende, som vi kender alt for lidt til.

Ø - PA S

Formand for ø-sammenslutningen Dorthe Winther
sammen med sekretariatsleder for Landdistrikternes
Fællesråd Noa Jankowich

Ø-pas konceptet er overdraget til
Landdistrikternes Fællesråd den 1.
februar 2018.
Henvendelser vedr. ø-pas skal derfor
fremover rettes til Landdistrikternes
Fællesråd:
Marianne Hansen, Landdistrikternes
Fællesråd, Tybovej 2, 6040 Egtved, tlf.
61313636, oepas@landdistrikterne.dk
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Træf Fur i 2018

Nye havnehøkere og ny
havnefoged på Femø

Femøs nye havnefoged Chris er klar til at tage imod sejlergæsterne

Hele 54 personer flyttede til
Limfjordsøen Fur i 2017, og nu har
Fur to nye tilbud til personer, der
overvejer at flytte fra det sted, hvor
de bor. Fur vil nemlig gerne have
endnu flere tilflyttere.
Det første tilbud er Træf Fur, der afholdes den 14.-15. april 2018. En gratis
weekend, hvor man kan få Fur ind under
huden. Lørdagen rummer en guidet
rundtur med besøg i nogle af øens mange
institutioner, virksomheder og foreninger. Om aftenen sammenkomst med
kreative mennesker, der allerede er flyttet
til øen. Søndagen går med et ideværksted
og sparring samt aftaler om det videre
forløb. Der er 20 pladser, og man skal
søge om at komme i betragtning ved at
sende mail til johnfur@fibermail.dk. Man
kan få mere info på flyttilfur.dk eller på
Facebook flyt til fur. Træffet er en gentagelse af et lignende træf, der blev afholdt
i oktober 2017. Dette træf har allerede
givet flere tilflyttere til øen.
Det andet tilbud omfatter løbende
rådgivning året rundt for alle, der overvejer tilflytning: Man er velkommen til at
kontakte John Bertelsen, der er formand
for Fur Udviklingsråd, på johnfur@fibermail.dk eller 97 59 35 76. Så kan man
få info om øen og de muligheder som
8

Fur giver. Informationen omfatter også
kontakter til relevante samarbejdsparter
og netværk – også kontakt til lokale pengeinstitutter, der flere gange har givet lån,
når landsdækkende banker har sagt nej.
Der rådgives også om støttemuligheder,
hvis man vil overtage en eksisterende
virksomhed på øen eller etablere en ny.
Fur er en tilflytter-ø for aktive og
kreative mennesker. Tilflytterne udgør
i dag omkring 75% af øens befolkning.
Børn, unge og forældre udgør omkring
halvdelen af tilflytterne, og mange af dem
kommer fra de større byer.
Det kan Fur tilbyde
Fur har godt 400 helårshuse, knapt 500
sommerhuse og mere end 150 cvr-nr.
Øen har alle institutioner fra børnehus
til ældrecenter, dagligvarebutikker og
specialforretninger samt mange gallerier,
spise- og overnatningssteder. Øen har et
meget omfattende foreningsliv samt masser af koncerter, foredrag og events.
Færgen til Fur sejler døgnet rundt. I
dagtimerne hvert kvarter. Overfarten
varer 3 minutter. Når man bor på Fur
koster det mindre end en billet til bybussen at få en fyldt bil med over og retur
igen. Og to måneder om året er det
helt gratis. Færgen er ingen hindring.
Hvis du vil besøge den ø, der er kåret

Muslingedagen på Fur finder altid sted den sidste
lørdag i maj. Øens muslingefiskere, flere af øens spisesteder og omkring 100 frivillige står bag muslingedagen, der tiltrækker 3-4.000 gæster. Der gives gratis
smagsprøver på 10-12 muslingeretter. Øboer er aktive
mennesker, der skaber meget i fællesskab

som „Danmarks skønneste“, så er du
velkommen – også til Træf Fur i april
eller til løbende rådgivning med Fur
Udviklingsråd.
John Brinch Bertelsen, Fur

Nyhedsbrev
Se flere ø-nyheder og
tilmeld dig nyhedsbrevet fra
Sammenslutningen af Danske
Småøer på
www.danske-smaaoer.dk

Den 18. november sidste år startede
Lisa og Carsten som havnehøkere på
Femø – og 1. april tiltræder Chris
Grube Petersen som ny havnefoged.
Det var på Femø Kro for et lille års tid
siden, at Lisa og Carsten sad og legede
med tanken om, at det kunne være en
frisk start på en ny tilværelse, hvis de på
et eller andet tidspunkt kunne slå sig ned
som havnehøkere i „Det Gule Magasin“
på Femø. At der kun skulle gå få måneder, før denne fikse idé blev til virkelighed, havde ingen af dem dog regnet med.
Så hele vinteren har Lisa og Carsten
nu knoklet for at gøre deres drøm til
virkelighed. At skabe en charmerende
havnehøker i vaskeægte 1960’er stil. En
anderledes købmandsbutik, der ikke
alene opfylder øboernes og sommerhusejernes basale behov, men også tilgodeser

de særlige ønsker og krav, som stilles af
de mange gæstesejlere og turister, der
besøger øen. Alt tyder da også på, at Lisa
og Carsten allerede har styr på tingene, så
nu glæder de sig bare til forårets komme
og ser med sindsro frem til sommerens
store rykind.
Femø har også fået ny havnefoged. Og
det kom som en glædelig overraskelse for
mange, at det blev Chris Grube Petersen,
der overtog jobbet, da øens mangeårige
havnefoged valgte at gå på pension. Så fra
og med april er den tidligere skolelærer
og bibliotekar klar til at trække i arbejdstøjet for at give sig i kast med de mange

forskelligartede opgaver, som en havnefoged på en lille ø skal håndtere. Og her
tæller det selvfølgelig med på plussiden,
at Chris har trådt sine barnesko på Femø
og bogstaveligt talt kender hver eneste
plet på øen. Så udover at løse de mere
praktiske ting, der følger med jobbet, er
hun altså også godt klædt på til at fortælle om øens store og små seværdigheder
samt informere om nye tiltag og aktuelle
begivenheder til de mange gæstesejlere og
turister, hun kommer i kontakt med i sit
daglige virke.
Ole Willerslev, Femø

Nye ø-produkter:
Vildnis og Havblik
Det er navnet på to nye oste fra lillebæltsøen Barsø. Ostene
er lavet på mælk fra Søren Svennesens køer, der græsser på
markerne omkring øens eneste landbrug, Bjerggaard. Her
tager mælken smag af årstidens planter. Arla producerer de to
karakterfulde oste, som afspejler øens saltholdige marker og
vilde natur. Ostene kan købes i Bilka og Føtex.
Læs mere og se film om ostene her:
www.arla.dk/produkter/barsoe
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Foreningssamspil om
Ø-udvikling

Ø-støtten
Landdistriktspuljens Ø-støtte administreres af Erhvervsstyrelsen, med det
formål at fremme gode levevilkår og
erhvervsudvikling på småøerne, bidrage
til at etablere/udvide produktions- og
erhvervsvirksomheder, støtte købmænd,
turismetiltag og kulturelle projekter samt
projekter på tværs af øerne, f.eks. fødevarenetværk.

Først på året mødtes bestyrelserne for LAG-småøerne og
Sammenslutningen af Danske
Småøer på Strynø for at udvikle
ideer til det kommende års foreningsarbejde.
Godt hjulpet til „et kik ind i virkeligheden“ af nytilflyttede og erhvervsdrivende
strynboere tog de 18 deltagere fat om
emnerne: Bosætning, Ø-foreningsarbejde
og Erhvervsudvikling.
De supervelindrettede og misundelsesværdige lokaler på Øhavets Smakkeog Naturcenter og på Strynø Skole og
Aktivitetshus gav plads til korte fortællinger om at være nye øboere, henholdsvis
erhvervsdrivende. Fortællingerne blev
fulgt op af en regn af spørgsmål og kommentarer fra bestyrelsesmedlemmerne.
Alt bidrog til deltagernes efterfølgende
opsamling af indtryk og ideer til konkrete
handlinger, som de to organisationer hver
for sig og sammen kan tage fat på.
De tre valgte emner er jo ikke ukendt
stof for øboere, og foreningerne har også
tidligere arbejdet på at skabe rammer for
udviklingen på områderne.
Inspiration til bosætning
Alligevel tilføjede Strynø-mødet nye
ideer og prioriteringer til foreningernes
arbejdsprogrammer.
Sammen har LAG-småøerne og SaDS
netop fået midler til at igangsætte et
større projekt om bosætning: Nye naboer
– mere øliv. Mødet bidrog til at skærpe
projektindhold, -metode og formidlingsmåder. Endvidere igangsættes indsats for
at ændre rammer og finansieringsmuligheder for både indslusningslejligheder og
almene lejeboliger.

Næste ansøgningsrunde forventes at
blive i oktober 2018.
Find Landdistriktspuljens vejledningsmateriale om puljens formål,
ansøgningsprocedure og vilkår for støtte
samt det digitale ansøgningsskema til
projekter på de små øer på hjemmesideadressen: www.livogland.dk/oeldp.
Landdistriktspuljen kan kontaktes på
telefon 41 71 78 97 på hverdage fra kl.
10-12.

Støttemodtagere
i anden runde af 2017 			
														
Læs en beskrivelse af projekterne på www.livogland.dk/oeldp
Projekttitel

Ansøger

Ø(er)

Tilskud i kr.

„Fonden for Agersø Lystbådehavn“

Agersø

323.960

Agersø Købmand Aps

Agersø

448.457

„Anholt Kulturforening af 1995”

Anholt

70000

„Selvejende institution Fejø
Børne- og Kulturhus“

Fejø

350.000

„Kvik Spar Omø Brugsforening“

Omø

62.000

Marlene Vandsø Pedersen

Venø

45.000

„Sammenslutningen af Danske Småøer“

Flere øer

450.000

Ansøger

Ø(er)

Lån i kr.

„Restaurant Ved Vejen Anholt IVS“

Anholt

145.000

Ø slagtehus og butik

Jan Fabricius

Birkholm

250.000

Turbåd til Vadehavet

B&B Mandø

Mandø

300.000

Gårdbutik og produktions køkken

Birthe Andersen

Sejerø

250.000

Opførsel af ny produktionsbygning på Årø Vingård

Årø Vingård IVS

Årø

400.000

Etablering af Agersø havnegrill med salg af mindre
bådeudstyr
Udvidelse af Agersø Købmandshandels
butikslokale, ny grøntkøler og grøntvogn
Kunstfestivalen Langt Ude på Anholt
Folkekøkken i Fejø- Børne og Kulturhus
Vedligeholdelse og fornyelse
Badeliv på Venø
Bestyrelserne fik lejlighed til i grupper at stille spørgsmål til strynboere – her om bosætning

Nye foreningsstrukturer?
Forårsmånederne „er ramt“ af mange
foreningers generalforsamlinger. Kan foreningsarbejde smidiggøres gennem nye
samarbejdsformer, fælles administration
– mindre bureaukrati – og dermed mere
lyst hos alle aldersgrupper til at være
aktive i foreningsarbejdet? Svaret/-ene
afhænger både af person- og juridiske
forhold. Her bliver opgaven for SaDS at
indsamle erfaringer og ideer til inspiration for beboerforeningerne.
Erhvervsdrivende på en småø
Færgetakster, internetforbindelser,
finansiering, forretningsudvikling og
ejerskifter indgår næsten i alle erhvervs-

Et par intense seminardage for de to bestyrelser: her er der Walk & Talk på programmet
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Sammenslutningen af Danske Småøer
og LAG Småøerne har ikke indflydelse på
tildeling af tilsagn til de ansøgte projekter
under ø-støtten.
Via Ø-støtten, der består af rene
nationale midler, uddeles der fordelt på
to ansøgningsrunder samlet ca. 5 mio. kr.
årligt til projekter på de 27 småøer.
Erhvervsstyrelsen opfordrer til, at man
fortæller om sit projekt bagefter og videregiver erfaringer – fx i Ø-posten!

Nye naboer – mere øliv. Et bosætningsprojekt på
småøerne

Projekttitel
drivendes tanker både på kort og langt
sigt. Forskellighed i ambitioner og
mål gør, at der må tænkes i forskellige
løsninger. LAG-småøerne og SaDS vil
undersøge mulighederne for og deltager
gerne i etablering af mentorkorps for
ø-virksomhederne.
Strynømødet gav ny energi til arbejdet i
de to bestyrelser og var som sædvanlig,
når øboere mødes, et hyggeligt træf med
godt værtskab og fine omgivelser.
Læs mere om mødet i formandens
leder side 2 og find referatet på
www.danske-smaaoer.dk under arkiv –
dokumenter.
Jan Bendix – Venø

Etablering af udviklings- og produktionskøkken på
Anholt

Projekter på de små øer, støtte i alt

3.094.416,75

Agersø Købmandshandel udvider
Det var en stor nyhed da øens beboere erfarede at købmandsparret gerne ville tage
nogle flere sæsoner.
Det blev besluttet af bestyrelsen i Agersø Købmandsforening at gennemføre
en udvidelse af det eksisterende butikslokale med ca. 30m2. Det vil give mulighed for større sortiment og bedre service.
Tegninger blev udført, ansøgning om byggetilladelse fremsendt, og
byggetilladelse blev opnået.
Ansøgning til ø-støtten om kapital til udførelse blev
positiv, og projektet har fået tilsagn om godt 448.0000
kr. Hovedparten af finansieringen kommer således fra
ø-støttemidlerne, og herudover medfinansierer Agersø
Købmandshandel Aps også byggeriet, der forventes gennemført i indeværende år.
Vi er sikre på at øboere, sommerhusejere og købmandsparret glæder sig til åbningen af udvidelsen.
Jens Thorlaksson, Agersø
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Samm

Det er en 27 år gammel forening, Venø
Musik, der tilbyder venøboere og gæster
fra fastlandet koncerter i vinterhalvåret
og særkoncerter i resten af året.
Musikforeningen begyndte som en
egentlig kammermusikforening, men i de
senere år har den udvidet sit repertoire,
så det omfatter forskellige musikarter fra
kammermusik, orgelspil over operasang
til jazz. Medlemstallet har gennem årene
været stabilt på ca. 40.
Foreningen får støtte til sine koncerter fra bl.a. Struer Kommune,
Statens Kunstfond og Kulturstyrelsen
og samarbejder med andre f.eks. Venø
Menighedsråd og Venø Efterskole om
andre koncerter. Venø Musik har eget
koncertflygel (på Venø Efterskole).
I programmet for 2018 optræder
navne som Søren Bebe Trio (jazz),
Fanøtrioen: Det yderste Hav og Morten
Kargaard Septet. Koncerterne gennemføres på Nørskov og Venø Efterskole,
eleverne har gratis adgang.
Jan Bendix – Venø

en

s l u t ni n
n af
ge

Venø &
musikken

Danske Småøer

Indkaldelse til Ø-sammenslutningens
Generalforsamling 2018
Sammenslutningen af Danske Småøer afholder Generalforsamling 2018 på Mandø.
Repræsentanter fra de 27 småøer indbydes til at deltage i dagene 25.-26.-27. maj 2018.
Selve generalforsamlingen foregår lørdag den 26. maj, og her er alle øboere velkomne.
Koncertpublikummet nyder musikken på Nørskov

Værtsøen kan dog maksimalt sørge for indkvartering af to repræsentanter fra hver ø (invitationer til
ø-repræsentanterne sendes ud i slutningen af marts).
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest den 11. maj
2018.
Dagsorden ifl. vedtægterne for
Generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer

✴

Mandø, lørdag d. 26. maj 2018

Kulturpris
til Venø
Venøsund Færgelaug, som er foreningen bag bevarelsen af Danmarks ældste
bilfærge, Venøsund, har fået Struer
Kommunes Kulturfonds årlige Kulturpris.
Kulturprisen kvitterer for et fint bidrag til
kulturlivet i kommunen og i den vestlige
del af Limfjorden. Venøsund er både som
museums- og reservefærge en vigtig brik
i det puslespil, der er med til at gøre Venø
kendt som turistmål og dermed mål for
gode oplevelser på Venø.
Venøsund har i sin levetid været den
helt afgørende livline for ø-livet og er
med til at skrive Venøs historie. Historien
kommer nu om dage til udtryk ved kajen
på Venø Havn og i Færgelaugets lille
udstilling, hvor der er plancher og avisklip fra færgens lange historie.
Jan Bendix – Venø

1

Valg af dirigent og referent

2

Formandens beretning

3

Beretning fra sekretariatet

4

Godkendelse af regnskab

5

Fastsættelse af medlemskontingent efter indstilling fra bestyrelsen.

6

Indkomne forslag

7

Valg af formand. Dorthe Winther modtager genvalg

8

Rokering af bestyrelsesposter:

		

Venø og Anholt træder ud af bestyrelsen. Egholm og Fur træder ind i bestyrelsen.

9

Valg af revisor

10

Eventuelt

Enhver beboer eller lodsejer, hjemmehørende på en af medlems-øerne, samt øvrige medlemmer har møderet
og taleret på generalforsamlingen. Der tilkommer hver medlems-ø én stemme.

✴
Venøsund emmer af historie og er et yndet turistmål på Venø
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LAG-turisme på Aarø,
Orø, Askø, Fejø,
Femø, Fur og Anholt
En stor del af LAG Småøernes midler går
til turismeprojekter. Det er naturligt nok.
Turisme er et stort erhverv på småøerne,
og det er en branche, hvor der til stadighed er brug for udvikling og investeringer. Derfor nøjes vi heller ikke med at
uddele penge. Vi er også med til at samle
turismeerhvervet og tilbyde ny viden.
Turismeseminar og kursusforløb
Vi var med til at afholde et stort ø-turismeseminar den 24. januar sammen med
Sammenslutningen af Danske Småøer (se
omtale andet sted i bladet). Vi har også
været med til at igangsætte et kursusforløb for turismevirksomheder på Aarø.
Første kursusdage (om pakketering og
samarbejde) er den 9. og 10. marts 2018
og flere kursusdage følger senere i år og
i 2019.

Bestyrelsen indkalder hermed til

ordinær generalforsamling i foreningen
LAG Småøerne
Den 4. april holder vi sammen
med OrøKontoret og Dansk Kyst- og
Naurturisme et møde om opstart af et
tilsvarende kursusforløb på Orø. Mindst
ti Orø-virksomheder skal melde sig, for
at kurserne kan skydes i gang.
Turismesamarbejde i Smålandshavet
Sammen med turistchefen på Lolland
inviterer vi den 17. april til et møde
om et nyt ø-samarbejde på de kanter.
Virksomheder og foreninger fra Askø,
Fejø og Femø er inviteret til at drøfte
mulighederne for nye turismeinitiativer

på de tre øer. Mødet holdes i Maribo.
Også på Fur og på Anholt er der LAGaktiviteter i marts og april:
Workshops på Fur og Anholt
Den 13. og 22. marts er der på Fur workshops om digital markedsføring i turismeerhvervet. Skiveegnens Erhvervs- og
Turistcenter står bag i samarbejde med
Fur-klyngen, og vi har givet LAG-penge.
Den 3.-4. april er der workshop på
Anholt om digital tilstedeværelse og onlinesalg. Destination Djursland står bag, og
vi har givet LAG-penge.
Morten Priesholm, LAG-koordinator

21. april

Mød Avernax-festivalen og Realdania
Med overskriften „Fremtidens ø-projekter?“ holder LAG Småøerne forud for
årets generalforsamling et temamøde om
nye projekter, nye initiativer og nye mennesker på småøerne.
Hvad skal fremtidens ø-projekter gøre
for småøerne? Hvem står bag? Hvordan
skal de finansieres? Hvilke forventninger

har vi til dem? Hvad betyder de, og hvilken effekt har de? Har vi brug for noget
nyt?
Vi har inviteret programchef Stine Lea
Jacobi fra Realdania. Hun fortæller om
Realdanias fokusområder og om deres
krav og ønsker til fremtidens gode projekter. Og som et eksempel på et helt nyt

ø-initiativ kommer folkene bag Avernax.
De vil dele ud af deres tanker bag foreningen og festivalen (der afholdes 9.-12.
august på Avernakø, og som er udsolgt!).
Kom og vær med i debatten om fremtidens ø-projekter. Og tag din nabo med.
Læs om sted, tid og tilmelding i annoncen på modstående side.

på Hotel Plaza, Odense
lørdag den. 21. april 2018
Forud for generalforsamlingen holder vi et temamøde om fremtidens ø-projekter – mød Realdania og
Avernax-festivalen (se mere på www.lag-småøerne.dk)
Arrangementet begynder kl. 10.30 – med kaffe, brød m.m. fra kl. 9.30.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:
			1
			2
			3
			4
				
			5
				
			6
			7
			8
		 9
			10

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det 				
forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf
Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om 			
godkendelse af resultatopgørelse og balance			
Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt godkendelse heraf.
Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og formand jf. vedtægternes § 9
Valg af revisor
Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Tilmelding:
For medlemmer af foreningen er LAG Småøerne vært for en frokost. Af hensyn til planlægningen skal vi bede
om tilmelding. Vi skal have din tilmelding senest den 5. april 2018. Send en mail til sekretariatet@danskesmaaoer.dk eller ring til Aase på tlf. 62 51 39 93.
Med venlig hilsen Søren Noes, formand for LAG Småøerne, formand@lag-smaaoerne.dk
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Et nyt bosætningsprojekt

Nye naboer – mere øliv 					
Sammenslutningen af Danske Småøer har
fået tilsagn om midler fra LAG Småøerne
og fra Landdistriktspuljens ø-støtte til et
bosætningsprojekt, som vi kalder „Nye
naboer – mere øliv. Et bosætningsprojekt
på småøerne“, samlet set 880.000 kr.
Projektet skal gennemføres i et tæt
samarbejde mellem Sammenslutningen
af Danske Småøer og LAG Småøerne.
Desuden vil småøernes beboerforeninger
og bosætningsgrupper i høj grad blive
inddraget.
Fire indsatser om bosætning
Projektets formål er kort fortalt at skabe
bosætning på de danske småøer – men
hvordan?
Vi vil tage udgangspunkt i øernes
ønsker og behov og udvikle og styrke
bosætningsarbejdet på øerne. Vi skal fra
efteråret 2018 ansætte en projektmedarbejder til at udføre fire konkrete opgaver:

at bosætte sig skal kommunikeres ud.
Målgruppen er den brede, danske
offentlighed og lokalområder tæt på
småøerne.
• Matchmaking, erhverv
Vi skal afprøve om der er potentiale
for bosætning ved at matche en konkret erhvervsbranche med en målgruppe af potentielle ø-iværksættere.
De muligheder, der generelt er for at
drive erhverv på småøerne skal også
tydeliggøres.
• Model for ø-konsulent
Vi vil undersøge mulighederne for
at etablere lokale ø-konsulenter, der
skal fremme bosætning gennem en

intensiv og professionel indsats, med
inspiration fra de meget positive erfaringer fra Orø. Målgruppen for denne
indsats er beboerforeningerne og
ø-kommunerne.
Projektet skal løbe over to år. Der skal
som nævnt ansættes en projektmedarbejder til at udføre bosætningsopgaverne
i projektet. Vi forventer at slå stillingen
op i løbet af foråret 2018 (med jobstart
i sensommeren), men har du interesse i
opgaven så er du allerede nu velkommen
til at henvende dig til sekretariatet.
Vi håber, at småøernes foreninger vil
føle ejerskab til projektet og have lyst til
at deltage. Alle øerne vil, uanset deres
deltagelse i projektet, få indsigt i og gavn
af projektets erfaringer.
LS
Klar til det kolde gys efter en tur i saunaen?

• Netværks- og kompetenceudvikling
Med en række workshops tilbyder
vi fra efteråret 2018 øernes beboerforeninger og andre ø-foreninger ny
viden og inspiration i bosætningsarbejdet. De konkrete emner i workshopsne afgør vi efter en dialog med
øerne og deres repræsentanter kort
efter projektets opstart – byd gerne ind
med emner allerede nu!
• Formidlingskampagne
Mulighederne for at bo og leve på
småøerne skal synliggøres. Gode
fortællinger om øer som et godt sted

Efter seks års bureaukratisk proces kunne vinterbadeklubben „De
kolde kaniner“ tage sin nye sauna
på Endelave Havn i brug i januar.
„Bøvlet“ var det hele værd – og nu
er vinterbaderne overladt til sand
nydelse og ren velvære

Hvis børn skulle vælge, ville de vælge ø-livet...

Næste LAG-frist er den 17. august
Siden 2015 har vi hos LAG Småøerne støttet mere end 60 ø-projekter. Rigtig mange af vores penge er gået direkte til små
ø-virksomheder, men vi støtter også større projekter med masser af samarbejde. Vi har fx givet LAG-penge til:
		•
		•
		•
			
		•
•

Sauna på Endelave bygget af frivillige

Lystfiskerturisme ved Limfjorden (v. Limfjordsnetværket)
Havneudvikling og samarbejde på Sydfyn (v. Naturturisme I/S)
Bosætningsprojekt (i et samarbejde ml. Sammenslutningen af Danske Småøer
og LAG Småøerne)
Turisme på Anholt (v. Destination Djursland)
Bosætning og iværksætteri på Fur (Projekt KEFUR v. Fur Udviklingsråd)

Vores næste ansøgningsfrist er 17. august 2018. Og her vil vi gerne have ansøgninger fra både enkeltvirksomheder og fra
ansøgere, der samler flere virksomheder og øboere.
		 Også gode projekter, som giver nye rammer for hverdagslivet, og som er til gavn for mange beboere på de små øer, vil vi
gerne støtte. Vi har bl.a. støttet en vinterbadeklub, en lege- og motionsplads, et beboerhus og andre mødesteder.
mp

Kystdirektoratet, Horsens Kommune,
Søfartsstyrelsen, Moesgård Museum,
Natur/Erhvervsstyrelsen, Naturstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening,
Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening,
Ejendomsforeningen Danmark, Geodatastyrelsen, Endelave Havn. Det er listen
på dem, der skulle høres, før Endelave
kunne bygge sin 6m2 store sauna.

stere i et nyt stykke værktøj til formålet
(almindelig kutyme?).
Sponsorer til velvære
De frivillige timer er uvurderlige, ligesom også støttekronerne er. Om kort
tid hænger De kolde kaniner – med
stor tak – et sponsorskilt på saunaen
med navnene Friluftsmidlerne, Lokaleog Anlægsfonden, NRGI Værdipulje,
Horsens Folkeblad, Sydbank Fonden og
Nordea Fonden. Med 125.537 støttekroner er der stadig penge på kontoen til at
opkvalificere „wellness-området“ med
bl.a. lys på broen, skridsikker gangsti og
velduftende olier til gusen.

Sauna for alle
Gæster og øens beboere kan få én af
medlemmerne til at tænde saunaen – og
klubbens ønske er, at endnu flere får
smag for vinterbadning i skøn kombination med saunavarme. Badesæsonen
løber til maj, hvorefter saunaen flyttes for
at give plads til havnens sejlende gæster.
Indtil da byder De kolde kaniner gerne
på et koldt bad og en varmetur i klubbens
stolthed „Kaninsaunaen“.
Se mere på Facebooksiden – De kolde
kaniner.
Hanne Holm,
De kolde kaniner
– vinterbadeklubben Endelave

Alsidige faggrupper
Design, proportioner og placering blev
endevendt, og øens ingeniør, havnefoged
og klubmedlemmer holdt en del byggemøder, inden den endelige tegning var
klar.
I efterårsferien 2017 troppede så et
stærkt arbejdshold op i en lånt lade: To
ingeniører, to elektrikere, to dyrlæger, en
it-mand, en stolefletter og et par akademikere var på arbejdsholdet, og efter stor
ihærdighed blev saunaen transporteret til
havnen – af traktor med specialbyggede
grabforlængere. Flere af håndværkere
benyttede i øvrigt lejligheden til at inveSaunaen på Endelave havn
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Hvilken fremtid har den private
erhvervsstruktur på småøerne
i en tid, hvor de visionære
foreninger skyder op?
Debatoplæg

Persondata-			
forordningen 		
– har du styr 		
på den?
Persondataloven har været gyldig siden
2000, men den 25. maj træder der en ny
EU forordning i kraft, som tilføjer flere
regler til bunken, som man skal overholde, når man behandler persondata. Og
det er vi mange der gør! En af de nye ting
er bødestørrelsen, der er voldsom stor
med den nye forordning.
Når det drejer sig om persondata
sidestilles foreninger med erhverv, og
har samme ansvar. Foreninger har fx
medlemslister med navn og adresser og
måske frivillige tilknyttet, virksomheder
har ansatte og kunder, som de har personoplysninger på.
• Har I styr på jeres It-systemer?
• Hvordan opbevarer i persondata?
• Husker I at slette gamle personoplysninger fra emails og back-ups?
• Opfylder I oplysningspligten?
• Kan I dokumentere, at I overholder
persondataforordningen?
Det er bare nogle af de ting man skal
overveje.
Vi vil opfordre alle, der håndterer
persondata, til at sætte sig ind i reglerne.
På følgende hjemmesider er der hjælp at
hente:

Meld dig ind i LAG
Småøerne!
Alle fastboende på de 27
småøer over 15 år kan blive
medlem. Medlemskabet er
gratis. Tilmeld dig ved at sende
dit navn, adresse, fødselsdag
og email-adresse til info@lagsmaaoerne.dk.
Følg med på www.lagsmaaoerne.dk – Her meddeles
det, når der åbnes for
ansøgninger til LAG-midler på
småøerne.
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Datatilsynet har vejledninger information om de nuværende og de nye regler:
www.datatilsynet.dk
Erhvervsstyrelsen har lavet en online
test, der viser om man har styr på sin
håndtering af persondata. Udover testen
kan man hente inspiration til, hvor sim-

pelt en persondatapolitik kan kommunikeres: www.privacykompasset.erhvervsstyrelsen.dk
Center for Frivillighed har lavet en
guide særlig til foreninger:
www.frivillighed.dk , søg på ’persondata’.
LS

Gang i hussalget på Skarø
Den lille, flade ø godt 35 minutters
sejlads med Højestene fra Svendborg
er blevet et attraktivt sted at bo eller
tilbringe livets ferier og weekender. I
hvert fald hvis man skal dømme på de
seneste par hussalg på øen.
I foråret og sommeren kom der
to nye huse til salg på øen, og begge
ejendomme blev solgt på, hvad mæglerne betegner som ganske kort tid for
ø-ejendomme.
Det ene hus, et fritidshus, blev solgt
på bare en uge – næsten til udbudsprisen på 1,3 millioner kroner.
Det tyder på, at øerne begynder at
tiltrække nye mennesker, mener Bernd
Mittelsdorf fra mæglerforretningen
af samme navn. ’Det sætter jo en vis
prisnorm for tingene. Det er med til at

løfte standarden lidt i stedet for, at det
bliver til sådan noget udkants-noget.
Det er ved at begynde at være attraktivt
at komme ud til øerne. Der er ro og
fred’ oplever han.
Den anden ejendom, der også for
nylig fik nye ejere, ligger på øens sydside og er en helårsbolig med bopælspligt. Her blev der givet et lille afslag i
prisen, som startede på knap 1,2 millioner kroner, og ejendommen blev solgt
på omkring fire måneder, oplyser Tine
Skræp fra Home i Svendborg. ’Der var
flere potentielle købere, og det var vi
faktisk lidt overraskede over’ siger hun.
På Skarø er der 30 fastboende.
Julie Ruby Bødiker, Skarø

Vi lever i en tid, hvor søgningen til
småøerne synes større end nogensinde
før. Det er det indtryk man får, når man
blandt andet læser Ø-postens historier
om den stigende tilflytning på (nogle af)
småøerne samt de mange portrætter af
tilflyttere, som man har kunne se på både
større og mindre tv-stationers sendeflader
de sidste par år. Ofte bliver erhvervsstrukturerne nævnt i den sammenhæng,
som forudsætning for de særligt entreprenante tilflytteres valg af bosted på
netop en småø.
Ved siden af muligheden for ordentlige
pendlerforhold samt pleje- og omsorgstilbud, må vilkårene for den lokale
økonomi- og jobskabelse derfor betragtes
som en grundforudsætning for bosætning på de danske småøer. Derfor er det
også på tide at tage hul på en helt principiel diskussion, både i LAG Småøerne
såvel som i Ø-sammenslutningen, om

ø-støttemidlernes rolle. Der synes nemlig
i stigende grad at opstå et vist gnidningsfelt mellem de private erhverv og så de
dele af foreningslivet, der af den ene eller
anden årsag vælger at bevæge sig ind på
nye markeder og blive konkurrence-orienterede. Det skal først og fremmest slås
fast, at jeg i en småø-sammenhæng ikke
betragter det private erhvervsliv og foreningslivet som modsætninger eller ’fjender’, for de spiller begge en fornem rolle i
at opretholde og forny lokalsamfundenes
struktur og udviklingspotentialer, men
deres forudsætninger for at være en del
af det samme marked på en småø er i en
problematisk grad modsætningsfyldt.
Når foreningslivet begynder at træde
ind i et konkurrenceforhold med det private erhvervsliv, så bliver det et problem,
ikke kun for dem, der er engagerede i de
private erhverv, men også for øen på sigt,
hvis der til sidst kun er non-profit-fore-

tagender og et begrænset antal, sæsonbetingede, stillinger i forlængelse heraf, der
udgør småøens arbejdsmarked.
Jeg vil derfor foreslå Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG
Småøerne, at det er på tide med en åben
og fordomsfri debat, der kan ligge til
grund for en overordnet planlægning
eller strategi for brugen og tildelingen af
midler for fremtiden. Når nogle kan låne,
mens andre kan få, er udviklingen nemlig
ikke længere kun et udtryk for det frie
markeds konkurrencevilkår.
De bedste hilsner
Jens Westerskov Andersen
Stud. Cand. Soc. v Aalborg Universitet

✴

Realdania
restaurerer
egnsgård på
Sejerø
I december 2017 købte Realdania By &
Byg en lille firelænget gård på Sejerø.
Højgården (lokalt kaldet Høwen) fra
1873 er et sjældent velbevaret eksempel
på en særlig egnsbyggeskik – sidebåndsbindingsværk – der var fremherskende i Vestsjælland frem til 1900-tallet.
Sidebåndskonstruktion er den ældste
form for bindingsværk i Danmark, og
Højgården på Sejerø er således et enestående vidnesbyrd om en ubrudt, mindst
600 år lang byggetradition. Med købet
sikrer Realdania By & Byg, at denne
særlige egnsbyggeskik, som næsten er
forsvundet, nu bevares.
I 2018 går Realdania By & Byg i gang
med at restaurere den 145 år gamle landejendom, som næsten er uændret siden

Højgården fra 1873 skal nu restaureres og sidebåndsbindingsværket bevares

opførelsen. Gårdanlægget rummer både
kultur-, arkitektur- og landbrugshistorie. Restaureringen forventes afsluttet i
2020, og derefter vil gården blive udlejet.

Samtidig er det planen, at gården skal
udgøre en fin turistattraktion på Sejerø.
fra Realdania.dk
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Nye ejere på Klithus Mandø
Berit og Preben Nielsen, der driver
Mandøbussen, har fra midten af januar
overtaget Klithus Mandø, som er et
spise-, og overnatningssted. Stedet skal
drives sammen med søn og svigerdatter,
Kristian og Vinnie Hjort Nielsen.
De nye ejere er i fuld gang med at
indrette fællesrum og TV-stue foruden et
aktivitetsrum med bordfodbold og andre
spil til gæsterne. Det har manglet for de
tidligere gæster, der før fx i regnvejr var
henvist til ophold på deres værelse.
Spisestedet skal fremover hedde
’Restaurant Vadehavet’ og har plads til
henholdsvis 120 gæster i spisesalen, ca.
50 gæster i havestuen og ca. 35. gæster i
caféen.
Fonden for Mandø-Centret, der nu
har solgt Klithus Mandø, nedlægges, og
midlerne fra fonden skal efter vedtægterne bruges til ’almennyttige, kulturelle
Som vilkår for handlen indgår en
formål i den tidligere Ribe Kommune,
deklaration om at stille et areal til
dog fortrinsvis på Mandø’.
rådighed i 20 år for Mandø Fællesråd
til drift af en legeplads samt en dekla-
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