
Referat:  
Repræsentantskabsmøde i Sammenslutningen af Danske Småøer 2019 
 
Formand Dorthe Winther bød 46 deltagere fra 22 øer velkommen til årets 
repræsentantskabsmøde i Sammenslutningen af Danske Småøer, som fandt sted 1.-3. november i 
Odense. Formandens beretning var første punkt i programmet, og her var temaerne: 

• Ny regering: Sammenslutningen af Danske Småøer er allerede i dialog med nye ministre og 
udvalgsmedlemmer. Bl.a. har social- og indenrigsminister Astrid Krag besøgt Fejø, og 
ministeren deltager også i Ø-sammenslutningens kommunekonference. Formand og 
sekretariatsleder har ligeledes været til kaffemøde med erhvervsminister Simon Kollerup 
om bl.a. LAG-midler, og der har været afholdt møde med medlemmerne af det nye Udvalg 
for Småøer. 

• Tiltagszoner: Dansk Folkepartis landdistriktsordfører Mette Hjermind Dencker har 
foreslået, at småøerne (og landsbyer og landdistriktskommuner) kunne fungere som 
særlige tiltags-zoner, hvor man fx kunne afskrive studiegæld med 10 pct. Er det en god ide? 
spurgte formanden ø-repræsentanterne, der var var enige om, at tiltaget ikke måtte ske på 
bekostning af andre tilskud, færgedrift mm.  

• Folkemøde 2020: Bestyrelsen har besluttet ikke at være tilstede med en stand ved det 
kommende Folkemøde, da man har vurderet, at den økonomiske og ressourcemæssige del 
ikke står mål med udbyttet. I stedet deltager man udelukkende i debatter. 

• Ø-passet: Formanden orienterede om tiltag i partnerskab for Dansk Ø-turisme, hvor der 
bl.a. er lavet korte reklamevideoer fra seks øer samt planer om et interaktivt kort.  

• Ferie for alle: Ved feriemessen i Herning i 2021 er der forslag om, at alle øer (nævnt i Ø-
passet) i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd går sammen om 
markedsføringstiltag som ”Det danske ø-rige”. Formanden opfordrede ø-repræsentanterne 
til at melde tilbage til sekretariatet, om der var interesse for initiativet. 

 
Derudover blev Ø-sammenslutningens kommende arrangementer, i form af netværksseminar om 
kommunikation, kommunekonference og nordisk ø-lejr for unge, præsenteret.  
 
Ø-erfaringer og grøn færgedrift 
Gode historier og udfordringer fra hver af de 22 øer blev delt lørdag formiddag, hvor hver ø gav en 
fem minutters beretning i ”Ø-runden”. Et kortfattet referat af ”Ø-runden” gengives i Ø-posten nr. 
178.  
Mere klimavenlige færger var temaet over middag, hvor Søren Adsersen fra Småøernes 
Færgeselskab gav tilhørerne en indføring i de teknologier og muligheder, der i fremtiden kan gøre 
færgedriften endnu grønnere.  
- Tør vi gå over til batteridrift? Spurgte Søren Adsersen og svarede selv: 
- Jeg ville sige nej tak, hvis jeg fik en fuld batteripakke, for vi er nødt til at være sikker på, at færgen 
er driftssikker nok til at besejle en ø, der kun har én færge. Men vi skal nok komme i mål. 
Spørgsmålet er bare hvornår.  
Dernæst præsenterede Daniela Arli Sørensen fra SmagOrø app’en ”Radius25”, som giver et 
overblik over bl.a. oplevelsestilbud og turistvirksomheder i en radius på 25 kilometer. En idé, 
parret bag ”Raduis 25” ønskede at indlemme alle øer i. 
 



Mål og midler 
Eftermiddagens workshop handlede om Sammenslutningen af Danske Småøers målsætninger for 
de næste tre år. Gruppevis diskuterede ø-repræsentanterne de områder, som de vurderede, Ø-
sammenslutningen skulle prioritere, og udover fuld implementering af landevejsprincippet blev 
det besluttet at udpege helårssamfund, klimasikring og bæredygtighed som overordnede 
mærkesager. Se særskilt dokument om workshoppen for nærmere gennemgang af de enkelte 
forslag til prioriteringsområder. Dokumentet findes på Ø-sammenslutningens hjemmeside under 
dette års repræsentantskabsmøde. 
Bestyrelsen skal frem mod generalforsamlingen 2020 arbejde videre med repræsentantskabets 
udspil til mærkesager og komme med et forslag til prioritering. 
Eftermiddagen sluttede med et oplæg om Sammenslutningens kommunikation – både til øboere, 
politikere, presse, tilflyttere og turister. Der blev udleveret et udkast til en kommunikationsstrategi 
for Sammenslutningens fremtidige arbejder, og det blev bl.a. diskuteret, hvordan Ø-
sammenslutningen i endnu højere grad kan blive synlig blandt de øboer, der pt. ikke kender til 
organisationens arbejde. 
 
Grønne LAG-midler  
Formand Søren Noes fra LAG Småøerne gav søndag formiddag en indføring i organisationens 
projekter. Hvad lægger bestyrelsen vægt på, når de uddeler? Hvad er der givet tilskud til i 2019? 
Hvad skal man overveje, når man vil søge? LAG Småøerne uddeler 3 millioner til projekter på 
småøerne, og i 2020 er der yderligere øremærket 1 million til bæredygtig udvikling og grøn 
omstilling. Søren Noes fortalte, at definitionen var bred og bl.a. kunne omfatte grøn produktion, 
energieffektivisering, alternativ energi, bekæmpelse af forurening og affaldssortering. 
”Det er dog ikke nok at sætte to termovinduer i forsamlingshuset”, pointerede Søren Noes, men 
opfordrede samtidig til, at alle de gode ideer blev omsat til ansøgninger.  
 
Besøg fra Christiansborg 
Derefter tog medlem af Udvalget for Småøer, Erling Bonnesen (V), mikrofonen og svarede på 
spørgsmål fra salen: Landevejsprincippet: hvordan kommer vi i mål? Hvad gør vi ved de 
kommuner, der ikke sparer op til nye færger, men lader pengene forsvinde i et hul? Hvordan 
mindsker vi bureaukratiet i forbindelse med LAG-midler? 
Vedligehold af diger, postomdeling, nedlæggelse af fastnettelefoner, begrænsede lånemuligheder 
og udbud af boliger til interesserede tilflyttere samt de lange sagsbehandlingstider i 
Kystdirektoratet var også nogle af de emner, der var på dagsordenen. Budskabet fra Erling 
Bonnesen var bl.a.: Gør det konkret. Lad os få sagerne beskrevet. Ret henvendelse. Så skal vi nok 
løfte dem videre ind i ministerierne.  
- Vi taler om et Danmark i balance, og der skal være handling bag ordene, men vi skal være helt 
skarpe, så vi ved, hvad vi taler om, understregede Bonnesen. 
I forbindelse med afrundingen opfordrede formand Dorthe Winther til, at øer med spisesteder og 
fællesspisning tog imod tilbuddet om et besøg fra FOOD – Food Organisation of Denmark, der 
tilbyder kompetence- og forretningsudvikling, og som Sammenslutningen har etableret et 
samarbejde med. 


