
Repræsentantskabsmøde 5.-7. november 2021: 
Nye tider i Ø-sammenslutningen 
 
Skal formand og næstformand for Sammenslutningen af Danske Småøer nødvendigvis selv bo på 
en af medlemsøerne? Og bør alle pladser i bestyrelsen automatisk gå på rotation mellem øerne, 
ligesom de altid har gjort? Ved den ekstraordinære generalforsamling i Ø-sammenslutningen i 
forbindelse med årets repræsentantskabsmøde stemte ø-repræsentanterne om ændringer af en 
række vedtægter, og der var diskussion og masser af spørgsmål - men også stor enighed.  
 
Når øboer får lyst til at gøre en forskel for småøerne som en del af Ø-sammenslutningens 
bestyrelse, skal de ikke længere vente på, at turen kommer til netop deres ø. Fremover er det 
nemlig muligt for repræsentanter fra alle øer at stille op, fordi samtlige pladser ikke længere 
tildeles efter det såkaldte rotationsprincip, hvor øerne på skift og med flere års mellemrum skal 
stille med en repræsentant til bestyrelsen. Et princip, der har eksisteret siden Ø-
sammenslutningen blev stiftet i 1974 for at sikre, at både små og store øer kunne komme til orde. 
Nu tildeles kun tre af bestyrelsens seks pladser efter rotationsprincippet, mens motiverede og 
kompetente kandidater – uanset ø - kan stille op til en af de tre øvrige pladser.  
Ændringen blev vedtaget på Ø-sammenslutningens ekstraordinære generalforsamling, som foregik 
i forbindelse med årets repræsentantskabsmøde i Vissenbjerg på Fyn en weekend i november. 24 
ø-repræsentanter var med i afstemningen på mødet – den ene via fuldmagt, og alle var enige om, 
at ideen var god og ville sikre mere engagement i bestyrelsesarbejdet. Den ekstraordinære 
generalforsamling bød også på flere andre vedtægtsændringer. Det blev blandt andet besluttet, at 
det er et krav, at sammenslutningens formand og næstformand skal have folkeregisteradresse på 
en af medlemsøerne. Simpelthen fordi det styrker foreningens legitimitet og politiske 
gennemslagskraft, argumenterede formand Dorthe Winther, der glædede sig over, at samtlige af 
bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget.  
- Nu forestår der et stort arbejde for jer på øerne med at finde kandidater, fastslog hun.  
 
Ø-udfordringer på dagsordenen 
Efter afstemningen var det tid til ’formandens time’, hvor Dorthe Winther gav en status på hvad Ø-
sammenslutningen arbejder med netop nu. Der er bl.a. fokus på almene boliger, affaldssortering 
på øerne, evaluering af planloven og ø-støtte til landmænd. Blot nogle af de sager, som 
bestyrelsen i den forløbne tid har brugt deres kræfter på. Allerførst de almene boliger, hvor kun 
Orø fik gavn af regeringens pulje, og formanden lagde ikke skjul på at det var en meget stor 
skuffelse, at ikke flere småøer fik en del af midlerne.  
Planloven står foran at skulle evalueres, og i den forbindelse mente Dorthe Winther, at især to 
ændringer er påkrævet.  
- Vi foreslår, at små øer kan lave en udviklingsplan mellem den enkelte ø og kommunen og på den 
baggrund give dispensation til udviklingsprojekter i forhold til strandbeskyttelseslinjen og 
kystnærhedszonen, og så foreslår vi, at man må etablere helårsboliger i tiloversblevne 
driftsboliger, både i kystnærhedszonen og indenfor strandbeskyttelseslinjen, fortalte hun.  
I forhold til landbruget har Ø-sammenslutningen kæmpet for at bevare ø-støtten til de fastboende 
landmænd, fortalte Dorthe Winther, der også orienterede om, at foreningen netop har igangsat 
undersøgelsen ”Landbrug på småøerne – nu og i fremtiden”, der forhåbentlig kan være med til at 



tegne et mere præcist billede af landbruget på småøerne. Undersøgelsen forventes at være færdig 
i slutningen af 2022.  
Formanden rundede naturligvis også færgesituationen, hvor Ø-sammenslutningen presser på for 
at få en snarlig evaluering af landevejsprincippet. Allerhelst i januar 2022, fastslog formanden.  
- For jeg så meget gerne, at landevejsprincippet kommer på finansloven i 2023, som hun 
pointerede.  
 
Debat med politikerne 
Repræsentantskabsmødet varede hele weekenden, og søndag var der besøg af formand i 
Folketingets Udvalg for Småøer Lennart Damsbo-Andersen (S), og næstformanden for udvalget, 
Erling Bonnesen (V). De to politikere fik mange spørgsmål fra salen. 
”Hvad skal vi gøre, for at landevejsprincippet bliver gennemført”? lød det fra en.  
”Hvad gør I med støtten til almene boliger på småøerne, nu hvor puljen forsvandt som dug for 
solen”, spurgte en anden, mens en tredje ville vide, hvordan politikerne forholdt sig til 
udfordringerne med at få realkreditlån til boligkøb på øerne.  
I alle tre spørgsmål kan svarene fra de to politikere opsummeres til: Vi erkender problemet og 
presser på for en løsning hos ministeren. Fx i spørgsmålet om almene boliger til småøerne. 
- Vi er nødt til at have gjort puljen større og sikre, at der også er plads til småøerne, sagde Lennart 
Damsbo-Andersen, der mente, at man burde øremærke en pulje kun til småøer.   
Derudover efterlyste de to politikere friske eksempler fra øerne, som de kunne tage med videre i 
det politiske system. Både når det handler om forskelsbehandling i sager om realkreditlån og 
begrænsninger i planloven.  Der skal ”skyts” til, lod de forstå.  
Efter debatten ønskede ø-repræsentanterne på gensyn til generalforsamlingen på Fur i juni 2022.  
 
Referent: Lene Terkelsen 


