Ordinært bestyrelsesmøde i Orø Beboerforening tirsdag den 2. maj 2015 kl. 19 på
ø-kontoret.
1. Dagsorden nr. 5. -15
a) Deltog.
b) Afbud.
2. Godkendelse af dagsorden:
a) . Dagsorden
b) . Referat den

a) Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Henrik
Persson, Berit Tannebæk og Peter Bach-Larsen.
b) Erik Fuchs (ferie).

a) Dagsorden tilføjes: Evaluering af mødet med
Ø-kontoret.
b) Referat fra mødet i maj godkendt.

3. Orientering og meddelelser:
a) Formanden
Tv-optagelse
lokalforums hjemmeside
Ansøgninger i vores navn
Præmie på Bornholm
Evaluering af møde med Ø-kontoret
b) Kasserer
Alm. Orientering om: regnskab og
medlemslister

a) Der vil være TV-optagelser af jazzarrangementet søndag den 7. juni ved Kirken.
Lokalforums hjemmeside oplyser, at de foretager kontakt til Region Sjælland, Folketinget
m.v., hvilket ikke er korrekt. Derimod har
Beboerforeningen haft kontakten til Holbæk
Kommune, fordi Lokalforum intet foretog sig i
sommerhussagen. Jens Bloch anmodes om at
stille et konkret forslag til ændring af Lokalforums retningslinier, som bringes op på
augustmødet.
Henrik Persson har spurgt, om Beboerforeningen kan være ansøger til midler fra fonde til
bedre skiltning samt til bænke m.v. til Trampestierne, da det iflg. Sune skal være en forening,
som står for ansøgningerne. En skiltegruppe
skal sørge for kort og henvisninger til seværdigheder. Disse placeres på Købmand Willys
hjørne og ved færgerne. Beboerforeningen
lægger også navn til ansøgning om midler
hertil. Det skal sikres, at placering af skilte ikke
er uhensigtsmæssig i forhold til et evt. fremtidigt salg af Willys ejendom.
Præmie på Folkemødet: Vind et weekendophold på Orø Kro, med mulighed for besøg hos
MC Island, picnickurv fra Spisestedet, naturvanding med guide på Trampestierne, guidede
cykel- og kajaktur samt besøg på Orøstrand og
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4. Referater og status på
Bosætningskampagnen.
Udlejningsproblemer.

Galleri ArtDoor.
Forslag fra Ø-kontoret om at Beboerforeningen
skulle være støtteforening for Ø-kontoret vandt
ikke gehør. Der stiftes nu en selvstændig støtteforening, hvor der indtil videre er indtegnet 5
medlemmer.
Sune Abelgreen Nielsen har udsendt pressemeddelelse om bosætningskampagnen – er
efterfølgende bl.a. citeret i By & Land.
Maj-Britt Just er blevet kontaktet af Holbæk
Forsyning vedr. workshop om Orø som grøn ø.
Workshoppen er afholdt 16. juni – Jens orienterer på augustmødet.
b) Kontingentindtægterne overstiger nu sidste
års indtægt på samme tidspunkt.
Orø Lam har leveret 5 lammepølser til prøvesmagning på Beboerforeningens stand 7. juni,
som betaling får de et års medlemskab.
Mødeudgifter i.f.m. generalforsamlingen på
Bjørnø er betalt.
Bosætnings-boden i Holbæk d. 29. maj fik
positiv respons, indtil et skybrud medførte at vi
måtte lukke ned i utide. Udgifter til tryk af
foldere deles med Holbæk Erhvervsforum.
Vores udgift vil så være 2,25 kr. pr. folder.
Der er behov for en ny vandtæt pavillon og et
antal plastickasser med låg til at beskytte foldere og andet kampagnemateriale mod regn.
Peter undersøger priser. (Pavillonen er efterfølgende anskaffet, men først efter Ø-dagen, hvor
vejrguderne var mere venlige).
Gitte og Jens har lånt OrøStrands bus for at
køre evt. interesserede huskøbere ud til ejerne
efter forudgående aftale.
7 familier søger lejebolig på Orø, bl.a. en mor
med tvillinger. Gitte og Jens har indledt forhandlinger med flere ejere i Bygaden, som har
vanskeligt ved at få solgt. Bygaden 42 ”ejes af
banken”, som ikke er indstillet på at leje ud.
Henrik Persson forsøger at få grundejerforeningernes formænd til at kontakte deres
medlemmer ang. mulige udlejningshuse, men
der kan være problemer med at bruge mailadresser til dette.

5.
Færgekontaktudvalget v/Gitte

Problematisk at der blev meldt for sent ud angående dokningen, så kun få vidste at der var
bus – og busløsningen var for dyr. Der bør indsættes mindre busser om aftenen, når færgen
næste gang skal i dok.
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Ny skipper ansættes pr. 1/8.
Forsikringsudgifter er steget urimeligt meget.
Fragttilskuddet er trådt i kraft, men det fremgår
ikke specifikt af bekendtgørelsen, hvordan det
skal administreres.
Holbæk Kommune vil ikke oplyse, hvor meget
af §20-tilskuddet, der er gået direkte i kommunekassen. Ib Ballisager har skrevet til borgmesteren herom.
Billetteringsterminal tilsluttet WiFi – nemt hvis
altså det virker – men det er MEGET vigtigt, at
alle passagerer på de sene afgange registreres
og billetteres.
Clay har fået lov til at sætte en videoskærm op
med reklame for Spisestedet – dog skal den
være lydløs for ikke at genere passagerer som
ønsker at hvile sig på turen.
Rengøring på færgen HVER dag fra juni-august.
Salget af Cruise-billetter går fint, især til turene
rundt om øen.
Pensionistrabat i perioden 1.10 – 31.3.
Forstanderen på OrøStrand er indbudt til at
deltage i Færgekontaktudvalget.
Færgeskuret på Holbæk Havn må ikke benyttes
af hjemløse – foreslås aflåst efter sidste tur.
6.
Ø-sammenslutningen v/Peter

Indkomne forslag til vedtægtsændringer blev
nedstemt, på nær forslaget om at udvide
perioden for hvornår generalforsamlingen kan
afholdes til hele 2. kvartal i stedet for maj/juni.
De mindre øer ”vil gerne have gæster, men ikke
biler”. Klage over gebyr til Ø-lympiade.

Skt.Hans.

Programmet kan ses i Orø Nyt, og er efterfølgende opsat på centrale steder. Der er sket en
ændring, så båltalen og tænding af bålet sker
en halv time tidligere end oprindeligt annonceret.
Flemming Damgaard-Larsen har bekræftet sin
deltagelse, og Heksepræmien er udført. Jens og
Gitte er dommerkomité vedr. Årets Heks.

7.

8. Næste møde

11. august kl. 19.00 på Ø-kontoret.

9. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Bestyrelsens underskrift.
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