Generalforsamling med god debat
Der var hurtige, enstemmige afgørelser og længere, grundige drøftelser. Årets
generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer den 28. juni 2020 bød på en
række engagerede diskussioner. Bl.a. af spørgsmålet om fremtiden for landbruget på øerne.
Hver ø havde sin stemme - bogstaveligt talt - da medlemmerne af Sammenslutningen af Danske
Småøer mødte op til årets generalforsamling. På mange måder er øerne forskellige – lige fra
overfartstiden med færgen til lokale mærkesager, men ingen var efter denne dag i tvivl om, at
man er fælles om at ville sikre gode vilkår for de danske småøer. Den mærkesag, som Øsammenslutningen kontinuerligt kæmper for. Da formanden havde aflagt sin beretning, som
ridsede nogle af årets politiske indsatser op i form af bl.a. møder med ministre fra en række
ministerier, var der da også ros fra de fremmødte:
- Det her år har vist, hvor stærk sammenslutningen er i det politiske. Vi spiller en vigtig rolle og har
en stærk organisation, som en deltager sagde, mens en anden supplerede:
- Man bliver jo helt forpustet, når man læser, hvilke møder I har deltaget i igennem året.
Det var 47. gang, repræsentanter fra småøerne var mødt op til generalforsamling, og ikke alt var,
som det plejer. Almindeligvis foregår generalforsamlingen i maj på en af medlemsøerne, men med
corona-situationen var samlingen udskudt og flyttet til Vissenbjerg lidt udenfor Odense.
Efter måneder med virtuelle møder glædede formand Dorthe Winther sig over at møde
repræsentanterne ansigt til ansigt.
- Og så glæder vi os til næste år, hvor vi skal mødes på en rigtig ø, sagde hun med henvisning til
den kommende års generalforsamling på Fur.
17 medlemsøer var tilstede, og en ø havde givet en anden fuldmagt til at stemme, så 18 øer kunne
være repræsenteret i dagens afstemninger.
Nogle forslag blev hurtigt vedtaget. Skal kontingentet være det samme? Ja. Skal det være muligt at
afholde generalforsamlinger virtuelt, hvis regeringen fx udsteder forsamlingsforbud? Ja.
Andre udløste længere diskussioner og fik bogstaveligt talt deltagerne op af stolene.
Der var bred enighed om Ø-sammenslutningens fokusområder for de kommende år. Fra flere sider
blev det betonet, at god mobildækning og bredbånd er en forudsætning for erhverv, turisme og
arbejdspladser på øerne, og dermed blev en af de overordnede målsætninger konkretiseret takket
være deltagerne.
Fra Agersø Beboerforening var fremsat et forslag om at drøfte fremtiden for ø-landbrug med
konkrete forslag om, at Ø-sammenslutningen skulle spille ind i processen om at få taget
landbrugsarealer ud af (om)drift og i samme forbindelse være med til at sikre, at øernes
landmænd bliver højt prioriterede mht. økonomisk kompensation, ligesom man foreslog, at Øsammenslutningen tog initiativ til at få lavet en udredning af landbrugsstrukturen på de 27 øer.
Det første forslag mødte modstand fra en række øer, der bl.a. argumenterede med, at landbruget
er et vigtigt ø-erhverv, og at det ville være en katastrofe for indbyggertal, skole og børnehus, hvis
fx øernes unge landmænd ikke kunne få lov at dyrke jorden og derfor måtte flytte. I stedet blev
anden del af forslaget vedtaget, så Ø-sammenslutningen skal tage initiativ til en undersøgelse.
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- Det er vigtigt, at vi får et fagligt grundlag at diskutere på, så vi kan få en
solid behandling af emnet, som en deltager påpegede.
Netop debatten var et af målene med generalforsamlingen, understregede formanden.
- Vi skal hver gang vi mødes til generalforsamling diskutere, hvad vi vil med vores øer - også
selvom vi nogle gange stikker fingrene i ind i en hvepserede, sagde Dorthe Winther, der undervejs
i dagen kom med en række opfordringer til ø-repræsentanterne. Fx om at kontakte kommune eller
boligselskab, hvis man mangler almene boliger, så man er er parat til at søge boligministeriets nye
pulje eller bidrage med argumenter for at bevare ø-støtten til landbruget, så Ø-sammenslutningen
står stærkere i diskussionen med politikere og embedsfolk. Sekretariatsleder, Lise Sørensen,
supplerede med at opfordre til, at ø-repræsentanterne tog hjem og mindede øens unge om
muligheden for at deltage i nordisk ø-lejr i 2021 og børnefamilierne om næste års familietræf på
Fur samt om muligheden for at få sparring fra FOOD (Food Organisation of Denmark), der tilbyder
gratis opkvalificering af ø-spisesteder.

Generalforsamlingen kort:
• Formand genvalgt: Dorthe Winther blev enstemmigt valgt til at fortsætte som formand.
• Økonomi: Der var budgetteret med et underskud på 62.000 kroner, og det endte med et
på 57.950 kroner, som bl.a. kunne begrundes i øgede udgifter til kommunikation samt
udgifter til indefrosne feriepenge.
• Ø-rotation: Avernakø og Drejø blev nye medlemsøer i bestyrelsen. Hjortø, der har været
med i bestyrelsen siden 2019, ønskede at overdrage øens plads til en anden det
kommende år, og derfor fortsatte Agersø et år mere. Ud trådte Skarø. [Efter
generalforsamlingen har Agersø måtte sige fra, og det er i stedet Skarø, der fortsætter
på Hjortøs plads].
• Gensyn. Næste års generalforsamling foregår den 12. juni 2021 på Fur.

Ø-sammenslutningens indsatsområder
Efter indstilling fra bestyrelsen besluttede generalforsamlingen at Ø-Sammenslutningen skal
fokusere på følgende indsatsområder i det kommende år:
• Erhverv, turisme og arbejdspladser på øerne, herunder bl.a. mobil- og
bredbåndsdækning
• Færger og landevejsprincip
• Omstilling af færger til grøn drift
• Etablering af boliger på småøerne, herunder grøn boligaftale og ideer til prøvehuse
• Grøn energi og klimatilpasning på småøerne
• Etablering af statsbestemte (stats-)puljer. Fx puljer til kystsikring eller havneoptimering.
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