Orø Beboerforening
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 24. maj 2012 hos Kristian Krøger
Deltagere: Kristian Krøger, Jens Bloch, Henrik Persson og Berit Tannebæk.
Afbud fra: Kurt Nellemann
Kristian Krøger havde indkaldt til dette ekstraordinære møde på baggrund af, at Annie Lunde og Yvonne
Johansen var udtrådt af bestyrelsen. Formålet var at finde ud af, om den tilbageværende bestyrelse kan
komme videre med Henrik Persson som fungerende kasserer ud fra den bemyndigelse, der blev givet på
generalforsamlingen 28. februar 2012 til bestyrelsen om at supplere sig selv med nye medlemmer.
Kristian Krøger har ikke kunnet komme i kontakt med Sanne Hedegaard, men suppleant Kurt Nellemann er
positiv overfor denne løsningsmodel.
Jens Bloch tilkendegav, at Gitte Busk-Clausen er villig til at indtræde i bestyrelsen, når hun vender tilbage
fra Grønland.
Da man herefter havde en beslutningsdygtig bestyrelse, blev følgende punkter gennemgået:
1)
2)
3)
4)

Økonomi i forbindelse med ”Bliv Øbo Nu”
Medlemslister – og rekonstruktion af disse
Afvikling af regnskabsbistand fra MaLinda/Ø-kontoret
Information til Beboerforeningens medlemmer om foreningens primære opgaver og den fremtidige
strategi
5) Ø-sammenslutningens generalforsamling på Agersø 2.-3.-4. juni 2012

Ad 1) Økonomi i forbindelse med ”Bliv Øbo Nu”
Der er afholdt dokumenterede udgifter for i alt 23.276,67 kr. Beboerforeningen har selv afsat 7.500 kr. til
kampagnen, der er søgt 15.000,- kr. hos kommunen og 7.500,- kr. hos Lokalforum.
I bedste fald vil der blive et overskud – men måske vil Lokalforum alene dække halvdelen af det beløb, som
ikke dækkes af kommunen.
Ad 2) Medlemslister
P.g.a. computerfejl er en del indtastninger af medlemmer forsvundet.
Jens Bloch tilbød at bistå med rekonstruktion af medlemslisterne.
Kristian Krøger og Henrik Persson var enige om, at medlemskartoteket fremover opdeles i en ”pengedel” og
en ”medlemsdel”.
Dispositionsretten over foreningens kont overføres til Henrik Persson, der selv kontakter Ø-kontoret og
Spar Nord herom.

Henrik Persson foreslår, at medlemsregistrering fremover sker via PBS – et sådant kartotek bliver ikke væk
ved tastefejl eller computernedbrud – og med de nuværende portotakster vil det vil være en billigere
løsning end at sende breve og girokort á 8 kr. i porto til samtlige medlemmer.
Ad 3) Afvikling af regnskabsbistand fra MaLinda / Ø-kontoret:
MaLinda har været meget samarbejdsvillig omkring regnskabet – dette bør vi honorere med et beløb
svarende til 3 timer ud over det, foreningen allerede skylder for regnskabsbistand i begyndelsen af 2012.
Herefter er vi ude af enhver form for økonomisk binding til Ø-kontoret.
Ad 4) Information til medlemmerne
Der var enighed om, at den bedste måde at kommunikere ud til medlemmerne vil være, at Kristian skriver
en informativ artikel i næste Orø Nyt (August-nummeret) om foreningens arbejde. Her varsles et
informationsmøde i september måned, hvor bestyrelsen fortæller om
a) Erfaringer fra ”Bliv Øbo Nu”
b) Informationsmateriale, som kan benyttes til at promovere øen
c) Generalforsamling i Ø-sammenslutningen i maj 2013, hvor Orø er vært.
Ad 5) Ø-sammenslutningens generalforsamling på Agersø 2.-4. juni 2012
Kristian Krøger deltager – Annie Lunde var tilmeldt og vil stadig gerne deltage, selv om hun formelt er
udtrådt af bestyrelsen. Kristian spurgte om bestyrelsens holdning til dette – alle var åbne overfor, at Annie
kunne deltage. Jens Bloch tager en drøftelse med Annie. Der vil evt. være et transportproblem – bestyrelsens holdning er, at transporten skal ske med offentlige transportmidler.
Herudover drøftedes kort, hvilke opgaver bestyrelsen skal koncentrere sig om – der var enighed om, at de
vigtigste opgaver er at sikre helårsbosætning på Orø og at være bindeled til Ø-sammenslutningen. Der
findes mange andre foreninger, som tager sig af diverse kulturelle arrangementer, og Lokalforum som
varetager det demokratiske i forhold til kommunen.
MaLinda har spurgt, om Beboerforeningen vil være medlem af Ø-kontorets støttegruppe (kontingent 700,kr. årligt). Et flertal af bestyrelsens medlemmer accepterede dette – Kristian attesterer fakturaen.
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