
Referat fra Generalforsamlingen 25. maj 2019 på Sejerø 
 
20 af sammenslutningens 27 medlemsøer var repræsenteret på årets generalforsamling 
 
Tak for debatten! 
 
Hvordan sikrer vi øernes grundvand i fremtiden? Hvad gør vi ved svindel med papegøjeplader på 
færgerne? Og hvilken rolle skal Ø-sammenslutningen egentlig spille for småøerne? Der var 
masser af gode diskussioner på årets generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer 
den 24.-26. maj på Sejerø. 
 
- Det er forbudt at falde i søvn, manede formand Dorthe Winther, da hun indledte den 46. 
generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer med et stort smil.  
Der var da heller ingen af de mere end 50 deltagere, der så meget som glippede med øjnene 
undervejs i formandens beretning og de drøftelser, som fulgte. Tværtimod. Efter formandens 
beretning, der bl.a. fokuserede på boligudfordringer, bølgede snakken. 
20 medlemsøer var repræsenteret ved generalforsamlingen, og alle repræsentanter havde hver 
især forud diskuteret bestyrelsens forslag i deres beboerforeninger.  
Første forslag gik på, om Ø-sammenslutningen skal arbejde for, at fjernøer – dvs. de øer, der har 
mere end 50 minutters sejlads – skal have øget tilskud, så færgefarten bliver gratis.  
Meningerne var delte.  
- Det er fint at prøve i en afgrænset periode, så kan vi se, om det har effekt, lød det fra en af ø-
repræsentanterne. 
- Vi skal ikke gøre forskel på øerne, men blive ved med at punke de politikere, der har lovet os 
landevejsprincippet, sagde en anden, der blev bakket op af en ø-repræsentant, som mente, at et 
tilskud ville blive ”et holdkæftbolsje” til øerne.  
Forslaget blev ikke vedtaget, og indvendingerne gik især på, at Ø-sammenslutningen skal arbejde 
for samtlige småøers sag – ikke kun udvalgte - og heller ikke lade sig nøjes med mindre end fuld 
implementering af landvejsprincippet.  
 
Flere indsatsområder 
 
Skal ø-støtten til landmænd differentieres, så der tildeles et ekstra ø-tilskud, hvis ejere eller 
forpagtere dyrker jorden pesticidfrit? Sådan lød et andet forslag begrundet i småøernes sårbare 
natur, biodiversiteten og beskyttelsen af grundvandet. Det førte til en diskussion om Ø-
sammenslutningens rolle: Skal vi være politiske? Er alt, hvad vi arbejder for i grunden ikke politik? 
Vil denne type spørgsmål splitte sammenslutningen? Eller er det med til at skærpe dens profil i 
positiv retning? Som følge af diskussionerne blev der fremsat et nyt forslag om, at Ø-
sammenslutningen arbejder for øget hensyn til en sårbar natur, biodiversitet og grundvand. 
Forslaget blev vedtaget med 19 ud af 20 stemmer, idet én ø undlod at stemme. Andre 
indsatsområder blev: Bosætning, muligheder for boliger i landzonen, landevejsprincippet, 
sundheds- og lægesituationen, offentlig transport i forlængelse af færgesejlads og lånemuligheder 
for boliger og erhverv. 



Undervejs blev der delt masser af viden på tværs af øerne. Blandt andet om 
bredbåndsleverandører, og hvordan man kan komme problemerne med misbrug af 
papegøjeplader på færgerne til livs. 
En glad formand sluttede af, inden deltagerne strøg ud i solskinnet.   
- Tak for debatten. Der er blevet krydset klinger og diskuteret, præcis som vi ønskede i 
bestyrelsen. Jeg synes, I er supergode ø-repræsentanter, sagde Dorthe Winther. 
 

Generalforsamlingen kort 

• Rotation. Orø og Mandø trådte ud af bestyrelsen, og ind kom Hjarnø og Hjortø. 

• Budget. Regnskabet viste et overskud på 40.232 kroner. 

• Næstformand. Ove Axelsen (Egholm) genopstillede som næstformand og blev valgt. 

• Gensyn. Den næste generalforsamling bliver 15.-17. maj 2020 på Fur. 

 
Referent: Lene Halmø Terkelsen, journalist 


