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Sekretariatets beretning 2018-19    
 
Jeg vil fra sekretariatets side fortælle om de øvrige aktiviteter i 
organisationen, som et supplement til Dorthes beretning  

Den almindelige sekretariatsfunktion indebærer opgaver så som 

- at være sekretær for bestyrelsen 

- at varetage løbende administration og regnskabsføring  

- at arrangere møder og rejser, fx Repræsentantskabsmøde og 
Generalforsamling.  

- at sørge for intern og ekstern kommunikation, bl.a. i form af Ø-posten 
og nyhedsbreve på email.  

Der er i det forløbne år udgivet 4 numre af Ø-posten, der foruden at 
blive sendt til øerne også sendes til ca. 280 støttemedlemmer, 
kommuner, samarbejdspartner og medier.  

De digitale nyhedsbreve sender jeg ud, når der er noget relevant, ca. 
en gang om måneden.  

Jeg skriver ind imellem til jer ø-repræsentanter og beder om forskellige 
oplysninger, og om at I sender materiale ud eller udfylder skemaer. I er jo 
vores kontakt ud til øboerne.  

i juni 2018 deltog i folkemødet på Bornholm for 6. gang – og det gør vi igen i 
år og igen på en fælles stand for de danske småøer sammen med LAG 
Småøerne, Færgesekretariatet og Småøernes Fødevarenetværk. I år har vi 
en debat om boligmangel på småøerne om torsdagen og en debat sammen 
med Færgesekretariat om fredagen om hvordan vi kommer i mål med 
Landvejsprincippet. LAG Småøerne har en debat lørdag om turisme. 
Programmet for Danske Småøers stand - A16 – kan fås her, for de, der er 
interesserede.  

Vi har et godt samarbejde med Erhvervsstyrelsens embedsfolk, der følger 
os tæt bl.a. har vi kvartalsmøder med ERST. Det er her vores Mål- og 
Resultatplan kommer ind i billedet. Næste års Mål- og Resultatplan skal 
forhandles på plads med Erhvervsstyrelsen i efteråret, så den ligger klar 
inden årets udgang. – Det er bl.a. det vi skal drøfte under punkt 6c.  
Vi inviterer dem også med på ø-tur: sidste år i maj besøgte vi Venø, Fur og 
Egholm med Erhvervstyrelsen og til september i år tager vi sammen til 
Anholt. 
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Vores ’nye’ hjemmeside, der gik i luften sidste sommer har haft en streng 
fødsel og er stadig ikke ’færdig ’ – i det omfang en hjemmeside bliver det. Vi 
har mildest talt haft nogle kontroverser med det firma vi hyrede til opgaven 
sidste forår, og efterfølgende har vi måtte rette op på en del ting.  
Især mangler jeg gode billeder med mennesker på fra de fleste øer. 
Bemærk at de fotos vi får vil kunne downloades fra hjemmesiden uden 
kreditering.  
Jeg vil også opfordre jer til at sende mig informationer om ledige jobs på 
jeres ø - vi har oprettet en job-bank på siden. Ud over egentlige stillinger kan 
det også være at øens kro er til salg eller campingpladsen kan forpagtes – 
eller at på den og den ø mangler vi en tømrer. 
 
Som I allerede ved igangsatte vi i 2018 sammen med LAG Småøerne 
bosætningsprojektet ’Nye Naboer – mere øliv’, og der har været megen 
aktivitet i projektet siden Anjas ansættelse i sept. 2018. Morten, Anja og jeg 
sidder i projektets arbejdsgruppe. 
Afledt af projektet besluttede vi at holde et seminar om lejeboliger i december 
2018 – seminaret blev også vores debut mht. at live-streame. Det kan findes 
på vores hjemmeside. 
 
Så har vi her i 2019 tilknyttet Lene Terkelsen som redaktionsmedarbejder på 
Ø-posten – det er en ren fornøjelse, og jeg er sikker på, at I har bemærket 
forskellen! 

Vi har haft frygtelig mange IT-problemer det seneste år på sekretariatet, og 
det har selvfølgelig påvirket vores arbejde – men vi håber at være ovre det 
nu.  

En stor tak til Dorthe for et fantastisk samarbejde! 

Også en tak til Ove og den øvrige bestyrelse for et rigtig godt samarbejde.  

Og selvfølgelig en rigtig stor tak til dig, Aase, som sørger for at det hele kører 

og vi har tingene på plads til tiden! 

    
Lise Thillemann Sørensen 

Sekretariatsleder, 25. maj 2019 


