Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 07.03. 2017 kl. 19.00 på Økontoret
1)Dagsorden nr. 3 -17
a) Deltog
b) Afbud
2) 2) Godkendelse af dagsorden
a) Dagsorden
3) Orientering og meddelelser:
a) Kasserer

4) Lokalforum møde og
borgmestermødet på Hegnegården
tirsdag den 28 feb. (Jens og Erik
deltog)
Borgermøde den 16. marts i
forsamlingshuset.

5)Fast punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:
a) Hallen
b) Ø-kontoret
c) Færgekontaktudvalget
d) Ø-sammenslutningen
1. LAG Småøerne bestyrelsesmøde
madag den 27-03-2017 i Odense
2. LAG generalforsamling i Odense

Referat.nr. 3
a) Jens Bloch, Henrik Persson, Erik Fuchs, Peter Bach
Larsen, Cathrine Dolleris og Berit Tannebæk
b) Gitte Busk-Clausen
Godkendt uden bemærkninger
Pr. d.d. 194 betalende medlemmer, 2 nye netop
registreret. Der er betalt kontingent til Øsammenslutningen for 172 medlemmer i 2016. Der
er problemer med at få betalingen fra Lokalforum
ifm. afstemning om postnummer.
”En underlig forestilling”, Jens og Erik undrer sig
over, hvilke projekter der var blevet udvalgt – og de
burde have været præsenteret for et større forum.
Kommunen er iflg. ”Fælles-skaber” Allan Lystrup
reelt ligeglade med, hvordan det fremtidige
samarbejde med borgerne strikkes sammen, bare
det er lovmedholdeligt!
Beboerforeningen vil anmode om en afstemning –
evt. ved håndsoprækning – om de forslag, der
fremsættes på borgermødet den 16. marts. Og da
Lokalforums møder jo er åbne for alle, er det muligt
at blive til den efterfølgende debat og beslutning om
den fremtidige samarbejdsform. Jens Bloch
opfordrer på Beboerforeningens FB-side alle med
interesse for Orø til at deltage i borgermødet.
a) Hallen holder generalforsamling 28. marts 2017
kl. 19.30 i Værestedet. Der har igen været nogen
diskussion om lejeniveauet i.f.m. den kommende
sommers badmintoncamp.
Henrik Persson påtalte, at det var gamle vedtægter,
som lå på Hallens hjemmeside. Berit kontakter
formand/webmaster (er sket pr. mail 7.3.) Henrik
Persson og Berit Tannebæk er begge personlige
medlemmer af Hallen, og det aftaltes derfor at
Jens Bloch deltager som Beboerforeningens repræsentant.
b) Intet nyt, udover at man er helt sikre på at have
fået ansat den helt rigtige medarbejder til at vare-

lørdag den 29-04-2017
3. Ø-sammenslutningen bestyrelses
møde torsdag den 06-04-2017
4. Ø-sammenslutningen
generalforsamling fredag den 19 til 21
maj -2017 på Avernakø
5. Studietur til Orø og Sejerø for
Erhvervsstyrelsen,LAG Småøerne og Øsammenslutningen onsdag den 31 maj.

6) Postnummer.

tage udadvendte funktioner og web-aktiviteter.
c) Holbækfærgen skal i dok i uge 14.
d-1) Erik Fuchs deltager.
d-2) Jens Bloch, Peter Bach-Larsen og Erik Fuchs
deltager. Hvis flere ønsker at være med, kan der evt.
aftales fælles kørsel. Erik Fuchs og Peter Bach-Larsen
genopstiller.
d-3) Erik Fuchs deltager.
d-4) Orø har 3 pladser – Erik Fuchs, Jens Bloch og evt.
Gitte Busk-Clausen deltager.
5) Erik Fuchs udarbejder program af ca. 3 timers
varighed. Foredrag og frokost i Forsamlingshuset,
besøg i Togklubben og på Hestebedgård, afsluttes
med en biltur til OrøStrand.
Femøs nye postnummer omtalt i TV Øst.
Det vides endnu ikke, hvornår Orøs postnr. 4305
bliver en realitet.

7) Nattevagten

Efter at Beboerforeningen og Ældrerådet har protesteret
over de forslående besparelserne på ældreområdet på
11.5 mil., har byrådet nu fundet andre steder, at spare.
Det betyder nattevagten fortsætter uændret på
Orø.(Beslutning fra byrådsmødet den 8. marts 2017)

8) Lægen

Der er et udbredt ønske om, at Tommy Budek skal
presse på for at få akutte patienter hurtigere til
røntgen o.lign. undersøgelser.
Jens Bloch tager kontakt til Tommy Budek.
Flere undrer sig over, hvad sagen egentlig handler
om. Der er indkaldt til et møde om fredningssagen
tirsdag den 28. marts kl. 10.00 på Hegnegården.
Tidspunktet er ikke særlig velvalgt, da de fleste
berørte lodsejere er sommerhusejere – og de få, der
ikke er sommerhusejere, er formentlig på arbejde på
dette tidspunkt, så fremmødet forventes at blive
meget begrænset.
Der har igen været udtrykt ønske om bump på
Brøndevej, når belægningen skal retableres efter
kloakarbejderne. Det er næppe lovligt, da der er tale
om en udrykningsvej. Hvis man sætter et byskilt ved
begge færger, ved Næsbyvej 1 og ved Nørrestængevej ved Kattekærstrædet, så er der 50 km/t på hele
sydøen. Så kan man sætte et skilt i hver ende af
Salvigvej + Skovhøjvænget og et skilt ved indkørslen
til Næsby. Det giver i alt 8 skilte og vil medføre, at
der kun er 80 km/t på Nørrestængevej og Næsbyvej.

9) Fredningsagen

10) Færdsel

Prismæssigt kan det gøres for ca. 10.000, hvis
frivillige står for gravning, støbning mm.
Færgebakkernes Grundejerforening har tilbudt at
bidrage til skiltene, da kommunen ikke har midler til
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dette.
11) Høring om færgepriser og lejeloven

12) Fibia

13) Facebook gruppe

14) Eventuelt

15) Næste møde

Lejeloven: Erik Fuchs og Eva Terkildsen har arbejdet
med problematikken, men det vil være yderst
vanskeligt at få ændret loven, så lejere af sommerhuse kan opsiges ved salg.
Færgepriser: Oplæg fra Simon Emil Amnitzbøl,
Dorthe Winther og flere borgmestre fra Økommunerne. De nedsatte priser har haft en stor
effekt, bl.a. på Læsø og Samsø. Speciel problematik
på Orø, hvor tilskuddet blev brugt på kun 5 uger.
Derfor i år kun 40% rabat, så tilskuddet rækker
længere – og der skal kikkes på beregningsmetoden,
så Holbækfærgen ikke trues på sin eksistens.
Fibia er så småt gået i gang med gravearbejder –
men har fået besked på, at de ikke må bruge TDC’s
søkabel, og skal lægge deres eget kabel.
Jens Bloch undersøger, hvad der sker omkring netforbindelse til området ved Hegnegården.
118 medlemmer er nu tilmeldt.
Det vil fremover være endnu vigtigere at informere
via diverse medier. Hvis Beboerforeningens forslag
om fremtidig struktur bliver en realitet, vil vi
indhente flest mulige mailadresse og i god tid
informere om at der er bestyrelsesmøde – at alle er
velkomne til at overvære møderne – og vi vil gerne
have input, hvis der er noget som skal drøftes.
Spørgsmål om vedligeholdelse af Trampestier blev
drøftet.
Spørgsmål om uønskede blå poser med reklamer
blev drøftet, der fremkom flere kreative og
morsomme forslag til bekæmpelse af disse poser.
11. april 2017 kl. 19.00 på Ø-kontoret.
Cathrine Dolleris er forhindret i at deltage.
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