Referat fra møde i styregruppen vedr. visions- og handlingsplan for øerne
Sagsnr. 15/11791
Dato: Mandag den 7. marts kl. 16
Sted: Svendborg Rådhus, Gæstekantinen
Styregruppe: Lars Erik Hornemann, Susanne Gustenhoff, Lars Milling, Birgitte Svendsen,
Bjarne Madsen, Peter Strange og Preben Sørensen. Afbud Birgitte Svendsen.
Endvidere er Arne Lund, Hans Søby og Signe Møller inviteret.
Sekretærbistand: Kim Christoffersen og Sonja Berndt Madsen

1. Visions- og handlingsplan
Det vedlagte udkast til øernes visions- og handlingsplan er revideret på baggrund af input
fra fællesmødet i januar samt et arbejdsmøde med øernes repræsentanter i styregruppen.
På mødet vil der være en drøftelse af visions- og handlingsplanen med henblik på
godkendelse.
Hvis det er et ønske, kan visions- og handlingsplan blive trykt i et passende format med
henblik på fordeling på øerne.
Beslutning
Godkendt.
Der trykkes i første omgang 250 stk. som fordeles til husstandene på øerne. Fordeling
klares af øernes repræsentanter. Der laves endvidere en elektronisk version.
Der trykkes også eksemplarer af handlingsplan.

2. Udfordrings- og handlingsskema
Som bilag til visions- og handlingsplanen er der udarbejdet et udfordrings- og
handlingsskema – se vedlagte bilag. Dette er ligeledes revideret på baggrund af input fra
fællesmødet i januar samt et arbejdsmøde med øernes repræsentanter i styregruppen.
Skemaet vil kunne danne grundlag for det videre arbejde. Det anbefales, at skemaet
drøftes på mødet og at der evt. foretages en prioritering af, hvilke handlinger, der først skal
sættes i gang.
Beslutning
Der blev ikke lavet en prioritering, det afklares på øerne om hvilke emner de på nuværende
tidspunkt er klar til at arbejde videre med.
Bredbånd og internetsdækningsarbejdet sættes i gang snarest, der er udpeget personer.
Færgedrift er samtidig et emne som er vigtigt. Her har Havnen en opgave i forbindelse med
udviklingen, og der arbejdes videre.
Andre emner vil blive behandlet i det omfang at der er øboer som ønsker at tage fat på
udfordringen.
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3. Hvordan arbejdes der videre?
Drøftelse af organiseringen af øernes videre arbejde med at iværksætte handlinger jævnfør
udfordrings- og handlingsskemaet.
Beslutning
Styregruppen nedlægges ikke, men mødes kun en gang årligt i forbindelse med et Øudvalgsmøde.
Ø-udvalget vil løbende samle op på handlingsplanen.
Det er øerne som nedsætter arbejdsgrupper til at arbejde med de enkelte udfordringer.
Svendborg Kommune bidrager med viden til disse grupper i den omfang der er behov for
det.
Grupperne skal huske at inddrage andre øboer i arbejdet, det kan ske ved fællesmøder
eller hvad der findes relevant.
4. Evt.
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