Referat af Lokalforums-/borgermøde den 5. marts 2019 kl. 19.00 i Orø Forsamlingshus.

1) Velkomst:
Jens Bloch bød velkommen til de ca. 100 fremmødte øboer, og gennemgik aftenens program og dagsorden.
2) Præsentation af landmand Hans Ingemann Nielsen, Hans Ingemann er den person, der har købt Lars
Foverskovs bedrift. - Tanker og ideer –
Hans Ingemann Nielsen præsenterede sig selv og svarede beredvilligt på de fremkomne spørgsmål.
Markerne vil blive tilsået med forskellige afgrøder, herunder korn m.v.. Svinestalden bliver nu brugt til
avling af smågrise. Den tidligere stald for malkekøer anvendes nu til kødkvæg. Der er ikke p.t. planer om at
dyrke økologiske afgrøder.
3) • Kystliv – hvordan kan Orø inddrages i Foreningen Kystlivs Holbæk planer. En præsentation ved Carsten
Hvid og Ture Møller:
Ture Møller fortalte at han er uddannet bådebygger fra Holbæk Værft og Carsten Hvid er uddannet lærer,
men senere videreuddannet sig i kunsten som Rebslager og arbejdet ved Vikingemuseet i Roskilde, ud over
at Carsten var skibsfører på Havhingsten v/sejladsen fra Roskilde til Dublin. Der er store planer om at
udvikle Bådeværftet samt Rebslageriet på Holbæk Havn. Der skal bygges joller på havnen, lig med dem der
tidligere blev anvendt, bl.a. på Orø til fiskeri. Friluftsrådet støtter disse projekter og der vil blive afholdt
kurser i bådebygning, rebslagning m.v. for interesserede personer. Der forventes også en del besøg af
skoleklasser, bl.a. skal Orø Strand på besøg i marts måned. Vi fik også fortalt at Holbæk Havn engang i
tidernes morgen, var den største havn på Sjælland, med en meget stor eksport af kornprodukter/hvede fra
havnen. Dette har sikkert også ført til at der til sommer etables en sejlskibsrute fra Holbæk til København,
med landbrugsprodukter fra området. Skonnerten ”Bonavista” vil efter planen anløbe Hundested, Gilleleje
samt Helsingør på vejen til hovedstaden. Det forventes at kommunerne der anløbes på ruten, bidrager med
støttebeløb, ligesom Holbæk Kommune allerede har gjort. Ruten er kommet i stand i samarbejde med
Nationalmuseet. Skonnerten Bonavista er 3-mastet, bygget i 1914, oprindeligt til fart over Nordatlanten. Fik
installeret motor i 1926 og kom herefter i Nord-Østersø fart. Bonavista måler 98 brt. og laster 140-155 ts.

4) Genskabet” nye tiltag: Siri Reiter fortalte engageret om GENSKABETS virke, der var både kommet varme
(læs varmepumpe) samt indkøbt en del forskellige håndværktøjer, som der planlægges udlån af ved behov.
BOGSKABET er blevet populært og der arbejdes på at etablere et cykelværksted, hvor værktøj også kan
udlånes. Der er arbejds-workshop onsdage samt åbent lørdage formiddage for salg, kom og kik eller vær
med til at istandsætte genbrugstingene. Personer med lidt fingerfærdighed og eller salgsevner er velkomne,
gælder også personer der ikke nødvendigvis er medlemmer af GENSKABET. Siri brugte et ord som
”SOCIOKRATISK” hvilket ord oversættes i (Wikipedia, den frie encyklopædi), således: Sociokrati er en
styreform, som benytter sig af en samtykkebaseret beslutningsproces blandt individer og er en
organisationsstruktur baseret på kybernetiske principper[1]. Den første moderne implementering af
sociokrati blev udviklet af Gerard Endenburg som en ny metode til at styre virksomheder, men metoden
har også fundet anvendelse i offentlige, i private og non-profit organisationer, så vel som i fagmæssigt
baserede sammenslutninger.

5) Evaluering af projekter, der modtog Lokalforum-tilskud ved sidste borgermøde i september 2018
Der blev bevilliget støtte til 6 ansøgninger fra puljen
Ad. 5.1) OBU – flytning af barak (fra skolegården til et areal ved Hallen) Kr. 5.000.
Svar ved Jens Bloch, pavillonen er fortsat ikke flyttet hvorfor pengene endnu ikke er udbetalt. Det er uvist
om pavillon kan forblive på skolens område eller om denne evt. skal flyttes ned bagved Orø Hallen. Vi
afventer indstilling fra Holbæk Kommune om sagen.
Ad. 5.2) Øasen – etablering af lounge-område (opr. søgt 10.000) Kr. 8.000.
Svar: Det ansøgte beløbet blev af Øasen, nedjusteret til kr. 8.000, således at alle projekter fik bevilliget
midler. Beløbet er blevet anvendt til indkøb af diverse borde, bænke samt blomsterløg.
Ad. 5.3) Orø Musikforening – nyt lydanlæg (opr. søgt 15.000) Kr. 10.000.
Svar: Simon Bordal Hansen skrev i mail inden mødet, at beløbet er brugt til indkøb af 2 nye professionelle
højttalere, som en del af et forbedret musikanlæg. Der mangler endnu midler til at færdiggøre anlægget, så
Musikforeningen håber på yderligere støtte.
Ad. 5.4) Orø Toget – Beach-flag til markering af stoppesteder Kr. 8.000.
Svar: John Vemmelund takkede på Orø Togets vegne for beløbet, som er blevet anvendt til indkøb af Beachflag, til markering af Orø Togets stoppesteder.
Ad. 5.5) Orø Brugerråd – nye stole til stolegymnastik Kr. 2.000.
Svar: Brugerrådet takker for beløbet som er blevet anvendt til indkøb af nye stole, uden armlæn, til brug ved
stolegymnastik.
Ad. 5.6) Orø-kontoret – Børnecykler og cykelhjelme Kr. 5.000.
Svar: 3 nye mellemstørrelse Børnecykler samt cykelhjælme er nu indkøbt, Orøkontor takker for bidraget.
6) Nyt fra Beboerforeningen:
Jens Bloch orienterede om den problematiske lægesituation. Fakta er at vores nuværende læge: Henrik
Jepsen er blevet så glad for at være her på Orø, at han meget gerne vil fortsætte, men ikke med en
selvstændig praksis. Vores nuværende sygeplejerske, Charlotte vil også meget gerne fortsætte
sammenarbejdet med Henrik Jepsen. Derfor pågår der p.t. forhandlinger med Region Sjælland om en
anden mulig ordning. Idet forhandlingerne er fortrolige, kan vi ikke få fakta førend sidst i marts måned,
hvor lægesituationen således forventes at være afklaret. Derfor beder Jens Bloch om at vi bevare roen og
ikke lige fare ud og får en anden læge. Lad os slå koldt vand i blodet, det er jo også let med den temperatur
der omgiver øen lige nu. Vi venter vist alle på forår og en god situation for at bevare lægen her på Orø.
De to shelters der tilhører Beboerforeningen og p.t. er placeret ved Campingpladsen, kan evt. senere flyttes
tilbage eller til en anden placering, hvis det viser sig at være mere hensigtsmæssigt. Især såfremt der kan

dannes et Shelterlaug samt søges om og etables muld-toiletter ved disse sheltere, også de der er placeret i
Hegneskoven.
Jens Bloch mindede om, at der inden Beboerforeningens bestyrelsesmøder hver den anden tirsdag i
måneden, var en repræsentant fra bestyrelsen til stede på Biblioteket fra kl. 18-19, inden bestyrelsesmødet
går i gang, og at alle øboere var velkomne til at møde op og stille spørgsmål eller komme med gode ideer til
bestyrelsen. Foreløbigt har der ikke være den store tilstrømning til disse formøder.
Henrik Persson fra bestyrelsen fortalte om hans indlæg i Orø Nyt, at personer der evt. var interesseret i at
danne et Andels Olle-Kolle kunne kontakte Henrik for at vurdere, om der kunne dannes et overblik over
antal af interesserede personer. Dette har jf. Henrik ikke afstedkommet en særlig stor interesse, dvs.
næsten igen, hvilket Henrik så har taget til efterretning. Henrik fortalte yderligere at forslaget var affødt af
de manglende økonomiske kræfter som Holbæk Kommune havde p.t. til at støtte Almennyttigt
Boligbyggeri. Som loven er sammensat, SKAL kommunen yde 10 % i finansieringsbidrag til disse byggerier. I
Holbæk By ejer kommunen selv en del arealer, der ved areal salg til et boligselskab netop kan give
salgsværdien til at støtte Almennyttige byggerier i Holbæk og omegn. Derimod ejer kommunen ingen
arealer på Orø, hvorfor denne model ikke kan anvendes her til dette formål.
Endvidere fortalte Jens Bloch at Beboerforeningen var repræsenteret i bestyrelsen for Sammenslutningen
af Danske Småøer og at Beboerforeningen og derved Orø, i nu mange år, havde haft glæde af
Sammenslutningens engagement i forhold til at forbedre forholdene på de danske småøer, ved at have
direkte kontakt til diverse ministerier samt til udvalget for Landdistrikter og øer, og derved løbende fik
arrangeret besøg af relevante ministre på øerne. En del af kontingentet til Beboerforeningen udgør bidrag
til vores medlemskab af Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS).
7) Indslag fra borgerne: Ib Ballisager, formand for Færgekontaktudvalget svarede på et spørgsmål fra
Preben Nielsen om hvordan tilskuddet til færgedriften blev brugt og fordelt på de to færger der forbinder
Orø med omverdenen.

9) Orientering fra Holbæk Kommune v/fællesskaber Bente Meehan.
Bente Meehan: Hvis du har en idé, der kan gavne fællesskabet lokalt eller i hele Holbæk Kommune, så er
fællesskaberne klar til at hjælpe dig med at føre ideen ud i livet, såfremt denne passer ind i til disse
afsatte formål. Bl.a. fortalte Bente, at der sandsynligvis kunne fremskaffes midler til at indkøbe Multtoiletter til vores eksisterende sheltere, idet disse mangler er et stort ønske fra Orøboere samt fra
gæsterne til vores sheltere. Der bør/SKAL etableres et SHELTERLAUG, for at vi kan få driften og tilsynet til
at fungere optimalt. Evt. hjælp til at etablere en adgangsbro ved vandkanten, til fredede vandplanter,
således at gummistøvler og eller vadere ikke burde være nødvendig.

Jens Bloch takkede for det store fremmøde samt god ro og orden.

