Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar 2013 kl. 19.00.
1. Dagsorden nr. 5:
a) Deltog.
b) Afbud.
2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Nr. 5
a)Gitte – Henrik- Kristian og Jens.
b) Berit
a) Godkendt
b) Gennemgået og godkendt

a) . Dagsorden den 19. februar 2013
b) . Referat den 8. januar 2013
3. Orientering og meddelelser:
a) Formanden
1. Orientering og meddelelser
Henvendelse vedr. herreløse katte
Øse

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

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

a) Borgermøde med Holbæk Kommune gav
gode kontakter.
Debat om ø-kontorets fremtid.
Vi har fået en henvendelse om, hvad der kan
gøres for herreløse katte. Det blev besluttet, at
vi indkøber to fælder, som kan lånes af
Beboerforeningen.
b) Kassereren orienterede om Nets.
1. Vi har mistet en del medlemmer. 25%
fastboende og 25% sommerhusejere. En teori
er, at når sommerhusene ikke modtager Orønyt
mere, så behøver de ikke at være medlemmer.
Hvis man melder sig ind efter den 1/7. bliver
det første halve år gratis.
2. Tilmelding til NETS i orden.
3. Nye færgeplaner træder i kraft 1. marts
1. Gitte og Jens orienterede om planlægningen,
der kører planmæssigt. Udvalget holder møde
hos Gitte den 5. marts
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5.
1. Generalforsamling
a) Beretning
b) Indkaldelse
c) Lokaler
d) Vedtægtsændringer
e) Valg (Hvem fortsætter?)

6.
1. Energisparedag 24. marts 2013
a) Firmaer
b) Opstilling
c) PR
d) Mulighed for fortæring?

8. Kommende møder
1. Næste møde
9. Eventuelt.

1 Indbydelser er udsendt via Orønyt. Der bliver
uddelt foldere til hele øen snarest.
Bestyrelsen mødes klokken 17.30 i
forsamlingshuset for at gøre de sidste
forberedelser: Dække borde og lave kaffe mv.
Ib Ballisager foreslås som dirigent.
Valg: Alle ønsker at fortsætte. Berit kun for et
år.
Hvis vedtægtsændringerne vedtages
konstituerer bestyrelsen sig selv.

Der er udsendt 40 invitationer. 8 har tilmeldt
sig. Henrik arbejder på, at få firmaerne til at
melde ud med, hvor meget plads de skal bruge,
og hvad de i øvrigt har behov for til deres
udstilling.
Henrik står for alt det praktiske, Gitte og Jens
står for en bod med kaffe og kage evt. snitter.
Jens sørger for noget pr i Nordvest Nyt.

Ikke fastlagt
Der blev diskuteret eventuelle tiltag i form af
nabohjælp i forbindelse med nogle grimme
indbrud og tyverier på øen.

Ref. Jens

Bestyrelsens underskrift.
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