
Ø-repræsentanterne samles på november-mødet 

På årets repræsentantskabsmøde deltog omkring 50 personer fra 23 øer – og dertil havde vi besøg fra 

Ertholmene, der var med som observatør.  

Som altid er der nok at tale om når øerne mødes. Programmet var tæt pakket og lagde fredag aften ud med et 

indlæg fra Jesper Reumert, der har dannet et lokalparti i Lejre kommune kaldet ’Levende Landsbyer’, for at 

sætte de små landsbyer på dagsordenen. Oplægget skulle inspirere til, hvordan man kan se på sin egen ø i 

forholdet til en større kommune.  

På foranledning af Orø blev formen på vores egen generalforsamling, der afholdes hvert forår, derefter 

debatteret. Hvordan gør vi plads til mere debat øerne imellem? Det er et generelt ønske, samtidig med at man 

ikke vil undvære den mundtlige beretning fra formanden. Arrangørerne til næste år, Sejerø, vil sammen med 

sekretariatet og bestyrelsen se på, om der kan ændres i programmet med dette for øje. 

Ø-runde og bosætning 

Lørdag formiddag var som traditionen foreskriver afsat til Ø-runden, der er gengivet i resume her i Ø-posten. Ø-

runden er en rig kilde til gode idéer, der gives videre øerne imellem. 

Temaet til årets møde var dels bosætning, dels foreningsudvikling. Lørdag eftermiddag lagde vores nye 

bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen ud og fortalte om projektets første to måneder. Andetsteds i ø-

posten kan der læses om projektet.  

Herefter deltes deltagerne i tre workshopgrupper, der arbejdede med henholdsvis bosætning, 

foreningsudvikling og strukturering af spørgsmål til politikerne søndag. Fra de to første workshops vil input 

bliver opsamlet af hhv. Anja og Lise og brugt i Ø-sammenslutningens videre arbejde. Den tredje gruppe 

forberedte politikerdebatten søndag, og identificerede emner til debatten.  

Øerne set med unge øjne 

Men inden søndagen var der mere bosætning på programmet. De to unge kvinder, Sara og Tine, der har rejst 

rundt til alle 38 øer i Ø-passet på deres Ødyssé fra marts til september 2018, gav os et indblik i hvordan man 

som ung, førstegangsbesøgende oplever øerne. De gav deres besyv med om hvad man på øerne selv kan 

overveje ift. turister, der måske en dag kunne blive øboere. Småøerne er trendy – det er der ikke tvivl om. 

Sarah Steinitz fortsatte derpå og fremlagde resultaterne af en analyse Arbejdernes Erhvervsråd har lavet i 2018, 

der ser på sammenhængen mellem demografi, sejlafstand, skoler og befolkningstilvækst/-tilbagegang på 

øerne. Groft sagt er der tilvækst på større øer med kort færgeoverfart og skole (fx Orø, Fur og Fejø), mens øer 

med lang og/eller ingen skole har tilbagegang i befolkningen. Sarah understregede at sammenhængen mellem 

størrelse, skole og færgetid ikke er entydig! Det vil være spændende at opdatere analysen i de kommende år 

ift. befolkningsudviklingen. 

Nye foreningsstrukturer og politisk debat 

Derpå var der et oplæg ved Henrik Brosbøl fra Herrup-Bjergby Fællesforening, der meget konkret fortalte 

hvordan man i hans område har tacklet en sammenlægning af mange foreninger og aktiviteter under én 

paraply med flere arbejdende udvalg. Der kan være inspiration for øerne at hente her.  



Dorthe Winther afsluttede lørdagen med formandens beretning, hvor især evalueringen og nye penge til 

færgetilskudsordningen blev drøftet. Også fradrag til pendlere, LAG-ordning i den kommende EU-

programperiode og strandbeskyttelseslinjer blev bragt op.  

Søndag morgen havde vi inviteret LAG Småøerne, der fortalte bredt om foreningens aktiviteter, tilskudsgivning 

og hvad LAG’en sætter fokus på, bl.a. med gode råd til foreningsdrevne projekter om hvad, der er vigtigt at 

huske i processen.  

Søndag formiddagen sluttede repræsentantskabsmødet med politisk debat, hvor Mette Hjermind Dencker 

(DF), Henning Hyllested (EL) og Erling Bonnesen (V) stillede op til debat med øboerne om 

strandbeskyttelseslinje, færgetilskud, natur- og grundvandsbeskyttelse, lejeboliger og meget mere.  
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Analysen fra Arbejdernes Erhvervsråd findes her: 

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_danske-smaaoeer-har-fremgang.pdf 
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