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Sekretariatets beretning 2019-20    
 
 

Jeg vil fra sekretariatets side kort supplere Dorthes beretning og fortælle om 
de øvrige aktiviteter i organisationen  

Vi varetager selvfølgelig den almindelige sekretariatsfunktion med opgaver 
så som 

- Bogholderi og løbende administration og regnskabsføring (det er Aase) 

- At være bestyrelsens sekretær 

- At arrangere møder og rejser, fx Repræsentantskabsmøde og 
Generalforsamling – Møder har der været færre af de sidste 4 måneder 
i hvert fald i fysisk form! 

- at sørge for intern og ekstern kommunikation, bl.a. i form af Ø-posten 
og nyhedsbreve på email.  

I har selvfølgelig ALLE sammen bemærket at Ø-posten har fået nyt 
layout – og ikke mindst et bedre indhold! Vi har journalist Lene 
Terkelsen tilknyttet som redaktionsmedarbejder, og det er en stor 
fornøjelse og har ændret magasinet positivt! Vi vil meget gerne have 
jeres kommentarer til Ø-posten, og vi vil også gerne have gode historier 
– fx en sommerhistorie fra jeres ø. Næste deadline er den 15. august! 
 
Vi udgiver 4 numre af Ø-posten om året. Udover at blive sendt til øerne 
så sendes den også til ca. 250 støttemedlemmer, kommuner, 
samarbejdspartner og medier.  

Vores digitale nyhedsbrev sender jeg ud, når der er noget relevant, ca. 
en gang om måneden. Det er bl.a. muligheder for at søge fonde eller 
deltage i seminarer, der bringes her.  

Jeg skriver tit til jer ø-repræsentanter og beder om forskellige oplysninger, og 
om at I sender materiale ud eller udfylder skemaer. I er jo vores kontakt ud til 
øboerne.  

I år var Folkemødet på Bornholm aflyst – men vi var i 2019 med for 7. gang 
på en fælles stand for de danske småøer sammen med LAG Småøerne, 
Færgesekretariatet og Småøernes Fødevarenetværk.  

Vi har et godt samarbejde med Erhvervsstyrelsens embedsfolk, der følger 
os tæt: Bl.a. har vi kvartalsmøder med ERST. Det er her vores Mål- og 
Resultatplan kommer ind i billedet. Næste års Mål- og Resultatplan skal 
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forhandles på plads med Erhvervsstyrelsen i efteråret, så den ligger klar 
inden årets udgang. – Det er bl.a. det vi skal drøfte under punkt 6b.  
Vi inviterer dem også med på ø-tur: sidste år i september var vi sammen på 
Anholt. I år tager vi til Bjørnø, Avernakø og Lyø.  
 

Partnerskabet for ø-turisme, som Ø-sammenslutningen deltager i, spiller ind 

med gode idéer til ø-passet og den markedsføring, der foregår omkring det.  

I forhold til den store feriemesse ’Ferie for Alle’ har partnerskabet besluttet 

ikke at lave en stor fælles ø-satsning med en større ø-hal på messen i februar 

2021. Beslutningen er taget på baggrund af tilbagemeldinger fra øerne, hvor 

kun få har udtrykt interesse for at deltage i ’Ferie for Alle ’ messen i 2021, 

samt i lyset af corona-situationen, som tyder på at virksomhederne har nok at 

gøre med at overleve i den kommende tid.  

Partnerskab for Ø-turisme, vil dog deltage med en stand, der med 

udgangspunkt i ø-passet vil promovere øerne.   

 

Vi samarbejder også med organisationen FOOD, der tilbyder professionel 

hjælp og rådgivning til spisesteder og meget gerne besøger øernes 

spisesteder også. De har rådgivet virksomheder på Femø, anholt og mandø 

og skal også til Fejø. Det er et godt – og gratis tilbud til ø-virksomhederne. 

Tag en folder med til jeres egen øs spisested.  

Desuden har de besøgt Omø, Strynø og Avernakø til 
fællesspisningsarrangementer, hvor de kommer med en Michellin-kok og 
hjælper med at lave fællesspisninger.  De skulle i den sammenhæng have 
været på Aarø og Femø, som blev aflyst pga. corona. Begge er tilbudt at 
vende tilbage med andre datoer. Er der andre småøer, der er interesseret så 
sig til – så sætter vi jer i kontakt med FOOD.  
 
På den internationale plan har jeg deltaget i en hel del webinarer om energi 

og EUpolitik i dette forår. Der er i EU tydeligvis fokus på energiudvikling og 

grøn omstilling på øer.  

European Islands Facility – er en af de pengeposer (6,2 mio euro= godt 45 

mio. kr.) der er relevant for øer, men svær for småøer at få del i: Dels skal 

projekterne helst have en vis volumen, dels foregår det hele på engelsk. Det 

er her Samsø Energiakademis projekt bør kunne hjælpe øerne videre.  

 
Ø-sammenslutningen kører i øjeblikket et projekt om netværkskurser og 
samarbejde mellem småøerne.  Vi har bl.a. holdt et kommunikationsseminar 
den 25. januar i år – der er tip og gode idéer på nettet at hente. Vi har 
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planlagt et familieseminar, som er rykket til 2021 parallelt med vores GF på 
Fur i juni 2021.  
Vi planlægger fortsat et seminar for vandværksbestyrelser i efteråret 2020. 
Endelig er vi ved at undersøge om vi skal afholde et seminar for 
dagligvarebutikker – her er vi i dialog med øernes dagligvarebutikker og De 
Samvirkende Købmænd. 
 
Desværre måtte Ungdoms-ø-lejren i den finske skærgård for unge øboere 
mellem 12 og 15 år aflyses pga. Corona. 
Den finder sted i 2021 – ikke alle pladser er besat.  
I 2022 finder en lignende lejr sted i Danmark på en af vores egne øer, men 
unge fra DK, Sverige og Finland. 
 
Jeg vil slutte med en stor tak til Dorthe for et utrolig godt samarbejde! 

Også tak til Ove og den øvrige bestyrelse for et rigtig godt samarbejde.  

Og ikke mindst en rigtig stor tak til dig, Aase, som sørger for at det hele kører 

og vi har tingene på plads til tiden! 

    
Lise Thillemann Sørensen 

Sekretariatsleder, 28. juni 2020 


