Referat af ordinær generalforsamling i Orø Beboerforening, 25. februar 2015 i Forsamlingshuset.
Tilstede var 19 stemmeberettigede beboere.

Ad 1) Valg af dirigent:
Formand Jens Bloch bød velkommen til de fremmødte og foreslog Ib Ballisager som dirigent. Ib Ballisager
blev valgt uden modkandidater. Ib Ballisager konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig. Der blev udtrykt ønske om mailadresser på medlemmerne af hensyn til den fremtidige
kommunikation.

Ad 2) Valg af referent:
Berit Tannebæk valgt som referent.

Ad 3) Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år:
Året 2014 var i høj grad præget af sommerhussagen, som startede ud med demonstrationer, protester og
TV-indslag. Bestyrelsens ihærdige indsats bar frugt, idet der den 19. december 2014 blev vedtaget en
ændring af Planloven, således at ejere af sommerhuse nu må udleje deres huse hele året (men stadig ikke
selv bo i dem!). Orø har behov for flere beboere året rundt, og derfor er der arrangeret et ”dialogmøde”
med administrationen på Rådhuset mandag den 2. marts, hvor flere bestyrelsesmedlemmer deltager.
Bosætningskampagnen kom som en opfølgning på de store events i 2013 i København, Odense og Århus,
som desværre ikke blev nogen nævneværdig succes. Der var brug for frivillige til at hjælpe i en bod ved
aftensalg i Holbæk, men et åbent møde, indbudt via Facebook, gav ingen henvendelser. Derimod gav et
møde med særligt indbudte flere frivillige hjælpere – men affødte en voldsom debat på Facebook .
Både Aftensalg og boden på ”Willys Hjørne” på OrøDagen var godt besøgte, gentages sommeren 2015.
Samarbejde med Lokalforum er forsøgt sat i system gennem formands-/næstformandsmøder hvert kvartal.
Det skal undgås, at man ”træder hinanden i hælene” eller laver dobbeltarbejde, ligesom det skal præciseres
og synliggøres, at det er Beboerforeningen, som er kontakten til Folketing og Ø-sammenslutning, hvorimod
Lokalforum er kontakten til Holbæk Kommune.
Det er yderst vigtigt – ikke mindst for den fremtidige bosætning – at Skolen og Brugsen bevares. Men
Beboerforeningen ønsker ikke at blande sig i skole- eller brugsbestyrelsens arbejde. Beboerforeningen er
dog altid parat til at bakke op, når der er behov for det.
Holbæk Færgen er ramt af, at statslige midler, der er øremærket til færgedriften, går direkte i
kommunekassen. Cruise-arrangementerne fortsætter i sommeren 2015. De billigere fragttakster bliver også
en realitet på Østre Færge, men her er det dog Frederikssund Kommune, der skal søge tilskuddet til
takstnedsættelser.
Energidagen blev aflyst p.g.a. manglende tilslutning fra de indbudte entreprenører.
Flagstangen er renoveret, takket være et privat sponsorat. Flagningen passes af Steen Seier.

Beboerforeningen bakker op om ”Fishing Zealand” – det er blevet sagt, at hver ørred der fanges, giver
4.000 kr. i omsætning på øen! Et tal der er værd at tænke over.
Øen var på et tidspunkt plaget af en indbrudsbølge, hvor Beboerforeningen opfordrede grundejerne til at
tilmelde sig Nabohjælp. Det har tilsyneladende haft en effekt – tyverierne er stoppet.
Beboerforeningen ser gerne, at Ø-kontoret fremover drives efter en foreningsmodel i lighed med
Forsamlingshuset, hvis man stadig skal støtte op om kontoret.
Herefter fulgte en runde med spørgsmål og kommentarer:
Elspeth Barrie Larsen orienterede kort om Ø-kontoret.
Lillian Pedersen kommenterede mødet hos Gitte Busk-Clausen angående bosætningskampagnen.
Steen Dalsgaard roste Beboerforeningens indsats i sommerhussagen.
Gitte Busk-Clausen er blevet ”bombarderet” med henvendelser fra folk der gerne vil flytte til Orø, men
primært med ønske om lejeboliger – og det er svært at finde egnede lejeboliger.
Jens Bloch takkede Brugsen for at stille lejligheden ovenpå Den Gamle Brugs til rådighed som prøvebolig.
Formandens beretning blev herefter énstemmigt godkendt.

Ad 4) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Kasserer Henrik Persson gennemgik det omdelte regnskab, som viste et overskud på 1.651,74 kr., og havde
hertil følgende kommentarer:
Bosætningskampagnen har været en væsentlig udgift – vi håber dog på et tilskud fra Lokalforum på 1.200
kr. Det er ikke meningen, at beboerforeningen skal være ”en bank” – og det er acceptabelt, hvis f.eks. en
bosætningskampagne medfører et mindre underskud.
Begreberne ”Ø-sammenslutning” – ”LAG-midler” og ”Ø-støttemidler” blev præciseret af hensyn til
nytilkomne medlemmer.
Regnskabet for 2014 blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 5) Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år:
Henrik Persson gennemgik det omdelte budget og tilføjede, at han måske havde været lidt for optimistisk
med hensyn til medlemstallet. Der planlægges en hvervekampagne i løbet af foråret. Omtales i artikel i
næste Orø Nyt.
Kontingent uændret 175,- kr. pr. medlem.
Budgetforslaget godkendt.

Ad 6) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 7) Planer for 2015
De vigtigste opgaver for bestyrelsen er:
- Det fortsatte arbejde med sommerhussagen, der holdes i allernærmeste fremtid et møde med
kommunen om administration af lovteksten, som blev vedtaget før jul.
- Fornyet bosætningskampagne
- Ny energidag (under forudsætning af større tilslutning fra entreprenørerne)
- Genoptagelse af Skt. Hansfesten – selve Skt. Hans aften – båltale af ”en kendis” og musik i
samarbejde med campingpladsen.
Der fulgte en kort debat, hvor følgende kort kan ridses op:
Henrik Persson: Ensartede regler og fortolkning af sommerhusloven er alfa og omega for at skaffe nye
beboere.
Erik Fuchs: Er blevet kontaktet af Søren Harboe fra Demokratieksperimentariet angående deltagelse i
Folkemødet på Bornholm i juni. Dette vil medføre et kontingent på 7.000 kr. Der er aftalt et møde med Økonsulent Sune Abelgren Nielsen.
Kristian Krøger: Ø-sammenslutningen har reserveret et antal pladser til Folkemødet.
Lillian Pedersen: Foreslår at søge Danmarkssamfundet om støtte til en ny flagstang i forbindelse med
Beboerforeningens 40-års jubilæum i 2017.

Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen og Kristian Krøger, som alle blev genvalgt.

Ad 9) Valg af suppleanter
På valg var Erik Fuchs, som blev genvalgt som 1. suppleant.
Peter Bach Larsen blev valgt som 2. suppleant.

Ad 10) Valg af revisor
Hanne Duelund genvalgt som revisor.
Lillian Pedersen valgt som revisorsuppleant.

Ad 11) Eventuelt
Flere medlemmer efterlyser en ”flagside” hvor man kan bestille flagning på mærkedage. Den nye
bestyrelse vil snarest drøfte dette og udarbejde retningslinier.
Erik Fuchs orienterede om generalforsamling i Lokale Aktions Grupper (LAG) i Odense den 24. april – det er
vigtigt at så mange som muligt fra Orø deltager, så der kan blive valgt en eller flere fra Orø ind i bestyrelsen

– så vil der formentlig være bedre chancer for at Orø kan opnå LAG-midler. Erik Fuchs oplyste, at der på
landsplan er ca. 230 medlemmer i LAG, hvoraf de 180 kommer fra Orø! Og kun ca. 50 fra de resterende
småøer. Erik Fuchs arbejder på at arrangere en fælles bustur, hvis der er interesse herfor.
Jens Bloch takkede for god ro og orden, og takkede samtidig dirigenten for god mødeledelse.
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