Generalforsamling 2022:
Ny formand og bestyrelsesmedlemmer - valgt efter nye principper
Der var skiftedag ved årets generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer, hvor
opbakningen til den nyvalgte formand var lige så høj som humøret hos deltagerne, da de efter
formiddagens formelle handlinger kørte øen rundt og oplevede Furs herligheder.
Repræsentanter fra 25 ud af de 27 medlemsøer var til stede, da Sammenslutningen af Danske
Småøer holdt generalforsamling den 11. juni på Fur.
Første punkt var formandens beretning, der fokuserede på bl.a. færger, ordningen med at
etablere fri-øer og boligmanglen på øerne.
I år blev beretningen afsluttet med en række gode råd, bramfrie betragtninger og opfordringer,
som den afgående formand ”havde det godt med at komme af med”, som hun erklærede med et
smil.
Det overordnede budskab var at passe godt på sekretariatets flittige medarbejdere, holde fast i
engagementet og aldrig opgive kampen for småøerne ved fx at underlægge sig større
organisationer.
Fleksboligordning og nye i bestyrelsen
Efter den obligatoriske gennemgang af bl.a. budget og sekretariatsarbejde, blev der stemt om en
ændring af vedtægterne, så valg til bestyrelsen indgik i dagsordenens tekst. Et forslag, der hurtigt
blev vedtaget.
På opfordring fra Fejøforeningen drøftede forsamlingen fleksboligordningen, der kan være en
trussel mod helårsliv på øerne.
Kan man sætte ordningen på pause? Er det i bund og grund en privatsag, som man ikke kan blande
sig i? Kan man appellere til sælgerne? Erfaringerne blev drøftet, og flere øer blandede sig i
debatten.
Dernæst var der valg til formandsposten, hvor næstformand Kirsten Sydendal, der var den eneste
kandidat, blev valgt enstemmigt. Én ø havde afgivet fuldmagt, så 26 øer deltog i afstemningerne i
løbet af formiddagen.
Som ny næstformand blev Bjarne Jepsen fra Aarø valgt – ligeledes med stor opbakning, og
derefter var der valg til bestyrelsen.
Siden stiftelsen af Ø-sammenslutningen i 1974 er medlemmerne af bestyrelsen blevet udpeget
efter et rotationsprincip, hvor øerne på skift har fået tildelt en plads. Som noget nyt ved denne
generalforsamling skulle tre bestyrelsespladser besættes ved valg, og der var kamp om pladserne.
Syv kandidater stillede op, og hver kandidat fik halvandet minut til at motivere deres ønske om at
arbejde for ø-sagen. Afstemningen foregik skriftligt, og Birte Harritsø (Femø), Dorte Christensen
(Fur), og Jørn Højer-Pedersen (Omø) blev valgt ind i bestyrelsen.
Oplevede øens højdepunkter
Værtsøen Fur havde arrangeret en rundtur efter generalforsamlingen, og her fik deltagerne
mulighed for at opleve nogle af øens højdepunkter. Bogstaveligt talt. Bl.a. udsigten fra ”Bette
Jenses Hyw”, som selskabet besteg – og det helt uden gelænder. Om aftenen var der festmiddag

med taler og spillemandsmusik på Fur Færgekro, hvor flere benyttede lejligheden til at takke den
afgående formand, Dorthe Winther, for hendes årelange indsats og ønske den nyvalgte formand
tillykke.
--- --- --- --Generalforsamlingen 2022 – helt kort
Rotation: Hjortø, Hjarnø og Drejø trådte ud af bestyrelsen. Lyø, Avernakø, og Barsø fortsætter
Nye suppleanter: Valgt som hhv. 1., 2. og 3. suppleant blev Anne Kilander (Avernakø), Lasse
Højgaard (Fur), Anne Bruun (Venø)
Budget: Årsrapporten viste et overskud på 7.049 kr.
Generalforsamling 2023: Den næste generalforsamling bliver den 12.-14. maj 2023 på Aarø.
Nye vedtægter: https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2022/06/20220611Vedtaegter-SaDS-pr.-11.06.2022-underskrevet-274KB.pdf

