Sekretariatets beretning 2021-2022
Da jeg tiltrådte i september 2011 var min første opgave, 10 dage efter jeg startede,
sammen med Sammenslutningens formand og næstformand at deltage i Den Europæiske
Småøorganisation ESINs årsmøde i Frankrig.
Så lad mig begynde med ESIN – i september 2021 var vi faktisk igen til årsmøde Frankrig,
efter to år med corona og udelukkende online-møder. ESIN har været ret aktiv i det
seneste år: i juli 2021 deltog jeg med et oplæg om fjernarbejdspladser i en online
konference arrangeret af den irske EU parlamentariker Colm Markey og vicepræsident for
EU kommissionen Dubravka Šuica, som er kommissær for demokrati og demografi. Hun
er meget optaget af udviklingen i landdistrikter og står bag den langsigtede vision for
europæiske landdistrikter, som blev lanceret fra EU kommissionen sidste år.
Til årsmødet i september fik vi en interessant præsentation af de franske øers mærkning
af ø-produkter og det tilhørende netværk for producenterne. I Frankrig er det ikke kun
fødevarer, men alle ø-produkter og ø-services, der kan indgå i mærkningen og
samarbejdet. (Læs mere i ø-posten fra december 2021).
I maj afholdt ESIN i regi af et energiprojekt et netværksmøde for småøer på Samsø
Energiakademi. Fur og Venø deltager i selve projektet, som omhandler rådgivning til
udvikling af energiplaner og strategier. Projektet er støttet af EU-midler og jeg forstår på
Jan Bendix at det er tungt og bureaukratisk at få budskaberne igennem til dem, der skal
rådgive øerne – men selve netværksmøderne, hvor øboere mødes, er givtige og
inspirerende og det er i virkeligheden ESINs primære formål. Og så er det første gang at
EU-kommissionen har afsat midler, der direkte er øremærket til øerne.
Endelig deltog jeg i maj måned, som repræsentant for ESIN, i en anden og større
organisations årsmøde – nemlig CPMR, som varetager kystområder og øers interesser i
EU, i deres island commission - altså deres afdeling for øer - årsmøde på Gotland. Her
underskrev ESIN og CPMR’s island commission en samarbejdsaftale, som vi forhåbentlig
får glæde af fremover.
For hvad er det godt for med det der ESIN? Jeg mener det er vores mulighed for at gøre
de helt små øer synlige: Vi kan sammen med ESIN vise, at Europas småøer, trods
forskelligheder, har fælles udfordringer, som EU bør tage alvorligt. Og ESIN kan så igen
ved at hægte sig på den større organisation, gøre småøernes sag gældende i det store
EU-apparat.
Herhjemmefra vil jeg fortælle lidt om vores samarbejde med Bolig- og Planstyrelsens
embedsfolk. Det er dem der administrerer vores mål- og resultatplan, som I ser et kort
resume af i mappen. Vi har kvartalsmøder om hvordan den skrider frem og til efteråret
forhandler vi en ny plan for 2023. Og nu er der kommet nye folk på posterne – i BPST. Vi
inviterer selvfølgelig også BPST med på ø-tur: I 2021 var vi på Endelave og Hjarnø og i
2022 skal vi igen på ø-tur – formodentlig til Baagø og Barsø.
Sammen med den nuværende LAG Småøerne er vi involveret i etableringen af en Ny
LAG. LAG ordningen følger EU's programperioder, og det betyder at der hvert 7. år skal
oprettes nye LAG’er – og det er så i år. Det hele er lidt forsinket ift. programperioderne i
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EU. Vi har afholdt et informationsmøde, hvor det blev besluttet at etablere en LAG, vi har
indsendt en ansøgning om at få lov at etablere en LAG for de 27 småøer – denne er
godkendt af BPST. Altså det er godkendt at vi må lave en LAG... Nu skal vi så afholde
stiftende generalforsamling – det bliver den 27. august i Odense - og derpå skal den nye
LAG forening så udarbejde en strategi for den kommende periode. Og derefter kan den
nye lag for småøerne så blive godkendt af ministeriet. Det hele skal gerne være
gennemført pr. 1.1. 2023, så den nye LAG kan være klar til at uddele midler til projekter på
øerne. HUSK alle bosiddende på øerne over 16 kan blive medlem - og det er gratis. Så
støt op om den nye forening.

Lidt om Ø-passet. Ø-passet varetages jo siden 2018 af Landdistrikternes Fællesråd. Øsammenslutningen er en del af Partnerskabet for ø-turisme, som giver input til Ø-passet
og den markedsføring, der foregår omkring det.
I april fik forhandlerne en gratis kasse. Fra nu af sender LDF til forhandlerne, der betaler
fragten, (ca. 150 kr.) - meningen er at de skal dele dem gratis ud.
Webshoppen lukkes fra september – det for dyr en løsning.
Beboerforeninger kan kontakte Cecilie Davidsen Høj hos LDF. (tlf. +45 53 850 124 , email:
Cecilie Davidsen Høj cdh@landdistrikterne.dk )

Vi samarbejder også med organisationen FOOD, der tilbyder professionel hjælp og
rådgivning til spisesteder. De vil meget gerne besøge øernes spisesteder med Det
Gastronomiske Rejsehold – men deres projekt løber kun året ud!. Det Gastronomiske
Rejsehold handler om at sikre:
• Højere kvalitet i spiseoplevelsen og deraf mulighed for bedre priser og/eller øget
salg.
• Afsætning af flere lokale fødevarer til lokale spisesteder. Det skaber mere
autentiske oplevelser, små lokale producenter får øget afsætning og turisterne tager
hjem som ambassadører for danske fødevarer.
• Nye oplevelsesprodukter som kurser, ture, foredrag mv. baseret på mad og
gastronomi.
Del budskabet på jeres egen ø – besøget er gratis!
(Link: https://www.thefoodproject.dk/projekter/det-gastronomiske-rejsehold/ )

På kontoret sker der også nye ting: vi afholdt i marts samtaler til en ny deltidsstilling og
har nu ansat Ann-Britt som sekretariatshjælp året ud. Hun har især fokus på
kommunikation og netværkskurser – og hun er blevet smidt lige ind i tilrettelæggelse af
generalforsamling og afslutning af landbrugsrapporten, ved siden af at hun tager sig af
nyhedsbreve, pressekontakt og anden kommunikation ud af huset. Dejligt at være flere om
bord! Vi håber at kunne fastholde AB også efter i år!
Og så er der det, vi ”bare” laver - de almindelige sekretariatsopgaver:
-

Aase er (bl.a!) vores bogholder og holder utrætteligt styr på drifts- og
projektregnskaberne.
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-

Så er der løbende administrationsopgaver og vi er selvfølgelig også sekretær for
bestyrelsen.

-

Vi arrangerer møder og rejser, fx Repræsentantskabsmøde, Generalforsamling,
netværksmøder og konferencer – der har også i 2021 været en del arbejde med at
ombooke og udsætte p.g.a. pandemien.

-

Vi sørger for intern og ekstern kommunikation, bl.a. i form af Ø-posten (som I altid
gerne må sende historier til!) og nyhedsbreve på email.

Og hvad har vi på bedding af kommende arrangementer i det næste halvårs tid?
Som Dorthe nævnte er der online konference for landbrugsprojektet på tirsdag kl.
19.00 om aften – vi sender linket ud igen mandag.
Og så - Endelig! – kan vi afholde Ungdoms-ø-lejren i den finske skærgård – der har
været corona-udsat to år i træk. Lejren er for unge øboere mellem 12 og 15 år. Alle
pladser er besat og der har været afholdt en forlejr i Regstrup på Sjælland. Så den sidste
uge i juni drager 8 danske øboere fra Venø, Hjarnø, Fejø og Strynø til den finske
skærgårdsø Brännskär – et fortryllende sted!
Ann-Mai Hansen og Ellen Jepsen fra Fejø er lejrledere for den danske gruppe. I 2023
finder en lignende lejr sted i Danmark på en af vores egne øer, men unge fra DK, Sverige
og Finland. Mere information følger i efteråret.
Den første weekend i november er der selvfølgelig repræsentantskabsmøde – igen i år
på Vissenbjerg Storkro. Så sæt X i kalenderen der.
Og så afholder vi seminar om samarbejde med kommunerne – for medlemmer af de
kommunale ø-udvalg o. lign samt for beboerforeningsbestyrelserne.
Seminaret fokuserer bl.a. på hvordan øerne hver især organiserer samarbejdet med
kommunen? Hvilke emner tages der op? Hvordan sikrer man, at ø-udvalget høres i
relevante sager? Vi har inviteret Roald Buch fra Danmarks Journalisthøjskole til at
diskutere “Borgerinddragelse og det gode samarbejde med politikere og administration i
kommunen.” Det er den 25.-26. november – meld jer gerne til allerede nu!
KÆMPEstor tak til Dorthe for et virkelig, virkelig godt samarbejde gennem de sidste godt ti
år!
Også tak til Kirsten og den øvrige bestyrelse for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år.
Tak til dig, Ann-Britt, jeg glæder mig over, at du er i gang hos os!
Og ikke mindst en MEGET stor tak til dig, Aase, som sørger for at holde skansen og at alt
er i orden.
Lise Thillemann Sørensen
Sekretariatsleder, 11. juni 2022
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