NYHEDSBREV #2, 2014 fra
Sammenslutningen af Danske Småøer. 4. marts 2014.
Kære Ø-boere & Ø-venner
Her følger nyheder med relevans for småøerne.
Småø-turisme-ambassadør

Vi har pr. 1. marts ansat Britta Leth som småøernes turisme-ambassadør som en del af projektet "27
småøer med store oplevelser, etablering af ø-turisme-ambassadør". Projektets formål er kort fortalt at
skabe mersalg for småøernes turismeaktører bl.a. ved at arbejde med business-to- business (B2B)
markedsføring, og skabe synlighed og salg mellem ø-aktørerne og relevante aftagere. Der vil være et særligt
fokus på salg af pakketure til grupper. Vi er glade for at byde Britta Leth velkommen som ny

medarbejder i Sammenslutningen. Læs mere i Ø-posten, der udkommer sidst i marts måned.
Britta Leth kan kontaktes på bl@danske-smaaoer.dk.
Projektet indledes med et turismeseminar – se nedenfor.
Turisme-seminar
Alle turistvirksomheder og øboere, der beskæftiger sig med turisme i alle former, inviteres til en dag med
ny viden og fælles inspiration. Seminaret finder sted i Odense den 27. marts. Denne gang har vi fokus på
salg til rejsearrangører og grupper (business-to-business-salg): Hvordan kan vi med samarbejde og
pakkerejser sælge til større kunder, som tager mange turister med til småøerne? Og hvordan kan nye former
for salg og markedsføring give indtjening? Bemærk tilmeldingsfrist den 14. marts til
sekretariatet@danske-smaaoer.dk. Se vedhæftede program for seminaret.
Høring om småøer i folketinget
Som tidligere om talt afholder Sammenslutningen af Danske Småøer i samarbejde med Folketingets Udvalg
for Småøer en høring den 26. marts i folketinget. Bemærk! Det forventes, at der åbnes for tilmelding via
folketingets hjemmeside i denne uge. Der vil være begrænset antal pladser. Tilmeldingsoplysninger
udsendes, så snart de er klar, sammen med programmet for dagen.
HUSK: Ansøgningsfrist til Ø-støtten
Første runde af Ø-støtten 2014 for er nu åben for ansøgninger. Fristen for ansøgning i Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter er mandag den 17. marts kl. 12.
Ministeriet skriver om puljen, at de giver ”særlig prioritet til projekter på de små øer, der formår at etablere
eller bevare arbejdspladser på øerne. Medfører projekterne tilflytning til øen, vil de ligeledes blive prioriteret
højt.” Find vejledning og ansøgningsskema her: http://livogland.dk/ministeriets-egne-puljerstoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/oe-stoette
Fra Småøernes Fødevarenetværk har vi følgende to tilbud:
Deltagelse i Food Expo i Herning 16.-18. marts?
Småøernes Fødevarenetværk har fra Syddansk Fødevareklynge på et afbud modtaget et meget fordelagtigt
tilbud på deltagelse i Food Expo om kort tid. Prisen er kr. 2.500 for en stand på 6 m2. Kan der blandt
fødevareproducenter findes nogle som kan udnytte dette tilbud - evt. en del af tiden? Food Expo i Herning er
en professionel messe, hvor indkøbere fra dagligvarekæder, store som små, gør deres indkøb. Småøernes
Fødevarenetværk har ikke nogen bevilling til dette formål. Står man med en afsætningsproblem, er
deltagelsen imidlertid et godt tilbud. Er det noget for din virksomhed, så kontakt Småøernes
Fødevarenetværk. Med venlig hilsen Laurids Siig Christensen, tlf. 40 15 53 01, siig@horsekaer.dk

Generalforsamling i Småøernes Fødevarenetværk
Småøernes Fødevarenetværk (SFN) holder sin årlige generalforsamling på Aarø d. 29. marts kl. 14.00.
Et hovedtema på generalforsamlingen bliver, om der kan mobiliseres kræfter til en kommende bestyrelse og
en beslutning om, hvorvidt SFN skal nedlægges.
Interesserede kan rekvirere materiale og tilmelde sig generalforsamlingen hos SFN's kasserer (sah@aarovin.dk) eller formand (horsekaer@hotmail.com).
Vel mødt! Bestyrelsen for Småøernes Fødevarenetværk
Får din nabo også nyhedsbrevet?

Kender du nogen, der gerne vil modtage vores nyhedsbrev, så bed dem tilmelde sig ved at sende en
mail til undertegnede på ls@danske-smaaoer.dk

Venlig hilsen
Lise Thillemann Sørensen
Sekretariatsleder
Sammenslutningen af Danske Småøer
Strynø Brovej 12, Strynø
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 39 93
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