Ø-generalforsamling: Stadig masser at kæmpe for
Landevejsprincippet, planloven, boligmangel og finansieringsproblemer. Der er mange
udfordringer at løse for Sammenslutningen af Danske Småøer. Det viste temaerne på årets
generalforsamling, som i år også bød på valg af ny næstformand.
Generalforsamlingen kort:
• Rotation. Fur og Egholm trådte ud af bestyrelsen, og ind kom Barsø og Lyø
• Budget. Regnskabet viste et overskud på 164.110 kroner.
• Nyt ansigt. Ove Axelsen (Egholm) gik af som næstformand, og Kirsten Sydendal (Fejø) blev
valgt til posten.
• Gensyn. Den næste generalforsamling bliver 10.-12. juni 2022 på Fur.
Den yngste deltager var syv måneder, den ældste over 80 år. Repræsentanter i flere aldersgrupper
fra 23 forskellige øer var mødt op til generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer
lørdag den 12. juni. På grund af den endnu eksisterende coronarisiko var generalforsamlingen
rykket fra Fur til Odense, hvor deltagerne ankom allerede dagen inden for at diskutere
organisationens struktur og prioritering af opgaver ved en workshop.
Sammenslutningen af Danske Småøer har siden begyndelsen i 1974 haft en bestyrelse bestående
af seks ø-repræsentanter, der løbende bliver udskiftet, så alle øer på tur får en stemme i
bestyrelsen. Netop rotationsprincippet var et af de emner, der var til debat på workshoppen, og
som bestyrelsen lovede at arbejde videre med.
Ø-liv i med- og modgang
Formand Dorthe Winther indledte generalforsamlingen med i sin beretning at gennemgå nogle af
øernes mange glædelige begivenheder i det forløbne år. Fra corona-tilflytningen over
tilstrømningen af turister til den generelle sympati og opmærksomhed, som øerne nyder fra
befolkning, medier og politikere. Men hun stillede også skarpt på øernes mange ”umuligheder”.
For hvor skal de mange mulige tilflyttere bo, når der ikke er boliger? Hvad gør man, når
politikernes sommerpakker udfordrer øernes infrastruktur? Og hvorfor er der – trods gode viljer –
stadig problemer med at få et realkreditlån, når adressen er på en ø? Dertil kommer en planlov,
som gør det svært at skabe udvikling på øerne, og som ifølge formanden kræver ”fortsat politisk
pres”.
Flere af Ø-sammenslutningens politiske indsatser blev gennemgået undervejs i formandens
beretning, og listen over møder med ministre og udvalg var lang.
Omstilling af færger til grøn drift er et af Ø-sammenslutningens indsatsområder, og
sekretariatsleder for Færgesekretariatet, Jan Fritz Hansen, fortalte i løbet af generalforsamlingen
om færgernes grønne omstilling. Både han og Dorthe Winther var enige om, at gode
klimaintentioner ikke er nok. For øboerne er det nødvendigt at finde løsninger, som man er sikker
på, kan virke i praksis.
- Og teknologien er ikke fuldt udviklet endnu, som Jan Fritz Hansen pointerede, mens Dorthe
Winther understregede, at driftssikkerheden har højeste prioritet.

Ny næstformand
Dorthe Winther havde forud for generalforsamlingen meddelt, at hun trækker sig som formand i
2022, og Ove Axelsen fra Egholm stillede sit kandidatur som næstformand til rådighed til en øbo,
der ville prøve kræfter med næstformandshvervet inden næste års formandsvalg. Valget foregik
skriftligt, og til posten blev Kirsten Sydendal, der er opvokset og bor på Fejø, valgt.
- Jeg synes, det er dejligt, at der er medvind til øerne, men der er stadigvæk masser af
udfordringer, fastslog hun i sit korte oplæg til forsamlingen.
Til daglig arbejder den nyvalgte næstformand som informationsspecialist hos sukkerproducenten
Nordic Sugar, og hun karakteriserer sig selv som en ”udpræget netværksperson”, der elsker at
sætte mennesker sammen, kombinere ting og lade sig inspirere af andres eksempler.
Klar til at hjælpe
Undervejs i generalforsamlingen drøftede deltagerne også den svingende kvalitet af post- og
avisomdeling på flere øer, de lange sagsbehandlingstider i Kystdirektoratet, ligesom boligmanglen
ved flere lejligheder blev berørt.
- Mange af vores landejendomme bliver solgt til flexboliger, og vi har lige nu fire familier, der
gerne vil flytte til, men ingen boliger. Skal vi i Ø-sammenslutningen gøre noget ved bopælspligten,
for kommunerne gør det ikke? Som en ø-repræsentant anførte, mens en anden bekræftede
tendensen.
- Det er helt tydeligt, at vi ikke kan huse de familier, der gerne vil flytte til, sagde hun.
Udfordringer, gode eksempler og ideer blev delt mellem øerne. Nøjagtigt som det altid er tilfældet
ved generalforsamlingen. Dorthe Winther tilskyndede til at kontakte sekretariat eller formand
med principielle sager, som Ø-sammenslutningen kan være med til at løfte politisk.
- Ring nu, hvis der er noget, lød den sidste opfordring fra formand Dorthe Winther til ørepræsentanterne, inden de sagde på gensyn og tog ud i sommerlandet.
Læs hele formandens beretning på www.danske-smaaoer.dk
Sammenslutningen af Danske Småøers indsatsområder for 2021-2022
•

Organisationsudvikling

•

Erhverv, turisme og arbejdspladser på øerne

•

Færger og landevejsprincip

•

Omstilling af færger til grøn drift

•

Boliger på småøerne

•

Klimatilpasning på småøerne.

Af Lene Terkelsen

