Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 8. januar 2013 kl. 19.00.
1. Dagsorden nr. 4:
a) Deltog.
b) Afbud.

1. Referat. Nr. 4
a) Kristian Krøger, Jens Bloch, Henrik
Persson, Gitte Busk-Clausen og Berit
Tannebæk
b) Kurt Nellemann

2. Godkendelse af dagsorden:
a) . Dagsorden den 8. januar 2013
b) . Referat den 11. december 2012

3. Orientering og meddelelser:
a) Formanden
1. Orientering og meddelelser

b) Kasserer
1. Regnskab
2. Tilmelding til Nets
2. Færgekontaktudvalg

a) Godkendt
b) Godkendt med bemærkning om, at
Henrik sørger for at stille forslag om
vedtægtsændringer.
A) Formanden: Færgekontaktudvalget har
gennemført ændringer – Henrik
orienterer (se nedenfor).
Kristian har 3 gange skrevet til Christiansborg ang. opfølgning på mødet
med Folketingets Ø-kontaktudvalg. Har
senest på repræsentantskabsmøde i Øsammenslutningen talt med minister
Carsten Hansen og fået at vide, at han
kunne kontakte Carsten Hansens
sekretær herom. Carsten Hansen har
tilkendegivet, det var vigtigt at have en
positiv kontakt til lokalpolitikere, evt. at
holde møder med borgmesteren et par
gange om året, så han ved hvordan en ø
fungerer.
Der afholdes møde på Femø i weekenden omkring 1. februar vedr. ny formålsparagraf for Ø-sammenslutningen.
Kristian efterlyser deltagere til mødet,
da han selv er forhindret.
Kristian har på foreningens vegne givet
en opmærksomhed til Erik og Gurli
Fuchs´ guldbryllup.
Borgermøde vedr. Ø.S.E. 17.2. kl. 10.00
– Beboerforeningen sponserer
drikkevarer.
B) Kassereren: Henrik forelagde regnska1

bet, der ser yderst fornuftigt ud.
Budgettet for 2013 viser et forventet
overskud på almindelig drift på 11.000
kr., som kan anvendes til aktiviteter. Der
kan muligvis opnås tilskud fra
Lokalforum til Ø-generalforsamlingen.
Henrik har tilmeldt Beboerforeningen til
NETS og har modtaget diverse papirer i
denne forbindelse, afventer kun et
plastickort med kode. Opkrævninger
kan således sendes ud rettidigt inden
generalforsamlingen.
Henrik orienterede om møde 8. januar i
Klima- og Miljøudvalget, hvor det blev
besluttet at give skibsreder Holger
Prehnum ret til at ændre i sejlplanerne,
så længe det kan holdes indenfor
budgettet. Det betyder, at der vil blive
ekstra ture aften og weekender fra 1.3.
Færgekontaktudvalget skriver en artikel
i kommende Orø Nyt om resultaterne i
forhold til færgesejladsen og det
positive samarbejde mellem græsrødder
og færgekontaktudvalget.

4.
1. Opgaver og drift frem til efter Øgeneralforsamlingen, Leder af dette
projekt, Gitte Busk-Clausen.

Projektgruppen holder møde den 23. januar
hos Jens Bloch.
Der har allerede meldt sig værtsfamilier til ca.
halvdelen af de tilmeldte til generalforsamlingen.
En foreløbig brainstorm er mundet ud i
følgende: Festen skal kun være for deltagere og
værtsfamilier – der er for mange andre større
arrangementer på øen, til at man vil lave ”åben
Ø-fest”. Festen holdes i Forsamlingshuset men
med mad fra Kroen. Alternativt holdes festen
på Kroen. Sekretariatsmedarbejderne indkvarteres på Kroen.
Der uddeles brev til alle øboere, hvor man
søger efter yderligere værtsfamilier og folk der
vil byde ind med aktiviteter om lørdagen.

1. Generalforsamling
a) Dato
b) Beretning
c) Indkaldelse
e) Lokaler
f) Vedtægtsændringer

Dato for generalforsamlingen rykkes til onsdag
den 13. marts af hensyn til
kontingentindbetalinger.
Kristian skriver beretningen – gerne med input
fra bestyrelsen.
Indkaldelse sker via husstandsomdelt folder,

5.

2

hvor der samtidig kan inviteres til energidagen
og efterlyses yderligere værtsfamilier. Henrik
udarbejder udkast til folderen.
Generalforsamlingen holdes i
Forsamlingshuset.
Henrik indsender et formelt forslag om
vedtægtsændringer – fra 7 til 5
bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen skal
igen konstiturere sig selv.
6.
1. Energisparedag 24. marts 2013

Henrik og Jens sørger for at invitere relevante
lokale og udenøs entreprenører.
Indbydelse til beboerne – se pkt. 5.

8. Kommende møder
1. Næste møde

19. februar kl. 19.00 på Bibliotetet – rykket på
grund af vinterferie.

9. Eventuelt.

Henrik Persson foreslår, at Lokalforum
fremover skal vælges efter en model, hvor
Beboerforeningens bestyrelse er kernen i
Lokalforum. Han vil undersøge, om dette er
lovligt og muligt, men modellen fungerer ifølge
Henrik Persson sådan i kommunens øvrige
lokalfora.
Hvis en sådan ændring kan gennemføres, skal
Beboerforeningen naturligvis stadig betale
kontingent til Ø-sammenslutningen.
Spørgsmålet drøftes nærmere på februarmødet.

Bestyrelsens underskrift.

3

