Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 07.– 6.– 2016 kl. 18.00 på hos Gitte
1) Dagsorden nr. 5 -16
a) Deltog
b) Afbud
2) 2) Godkendelse af dagsorden
a) Dagsorden
3) Orientering og meddelelser:
a) Kasserer
b) Ø-pas: mail vedhæftet.

4) Fast punkter: Kun påmindelser om
vigtige ting:

a)Lokalforum
b) Hallen
c) Ø-kontoret
d) Færgekontaktudvalget

5) Evaluering af :
a) Aftensalg
b) Ø-dag
c) Flaghejsning
2)

Referat.nr. 5-16
a) Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Henrik Persson, Erik
Fuchs, Peter Bach Larsen og Berit Tannebæk.
b) Jonas Koop fraværende uden afbud.
Dagsorden for dette møde godkendt.
a) Regnskabsudskrift pr. 7.6.2016 omdelt og
gennemgået.
b) Det vil være en god idé at have stemplet til Ø-pas
på begge færger, derfor vedtog bestyrelsen at
sponsere et stempel til Østre Færge, pris herfor 550
kr. + moms og forsendelse.
a) Pia Schmidt er valgt til Ø-kontorets bestyrelse. Peter
Bach Larsen er herefter foreslået som Lokalforums
repræsentant i Ø-kontoret, det er vanskeligt at finde
kandidater og Peter er ikke afklaret omkring kandidatur.
Efterfølgende har Peter meddelt: ”M.h.t. ønsket fra
LOKALforum om at jeg repræsentere dem i Orø Kontors
bestyrelse, har jeg efter i går besluttet mig for at omgøre
mit ja til dette job. Det er jo helt korrekt at det er en
mærkelig konstellation, hvilket jeg har nævnt overfor
bestyrelsen i Lokalforum ikke én men tre gange, mener
jeg.”
b) Der planlægges et møde omkring fordeling af timer,
så snart skolens skemalægning er på plads.
c) Gitte har ikke modtaget referat fra seneste møde
eller årsmødet – eftersendes så snart de foreligger.
Det var uheldigt i forhold til de mange besøgende, at
Ø-kontoret lukkede allerede kl. 14.00 på Ø-dagen.
d) Ingen møder siden Beboerforeningens seneste
møde.
a) Gitte og Jens har kontakt til 5 ejendomsmæglere.
Der var mange besøgende i boden, men indtil videre
vanskeligt at vurdere udbyttet.
b) 3 nye medlemmer hvervet. Den nye pavillon kom
ikke i brug, da vejret var usædvanlig flot.
Prøveopstilling aftales snarest.
c) Vi fik 2 flag – det ene er meget stort, det andet er et
mindre, forstærket stormflag. Osvald Laursen er

6) Skt.Hans aften

7) Sommerhusudlejning.
8) Færdselskampagne

9) Ø-sammenslutningens
generalforsamling

10) Efterårets aktiviteter.
10a) Fibernet

11) Eventuelt
12) Næste møde

begejstret. Menighedsrådet ønsker at sælge Flagpladsen, gerne til Beboerforeningen, men der er en
række betænkeligheder omkring vedligeholdelsesforpligtelser og ejerskab til fast ejendom. Drøftes
nærmere på augustmødet.
Gitte har i samarbejde med Sune Abelgren Nielsen
udarbejdet program/plakat til ophængning på
strategiske steder. Erik sørger for ophængning.
Sune lægger programmet på Facebook.
Henriks skrivelse deles ud snarest muligt med hjælp
fra Cykelklubben.
Jens laver i samarbejde med Maj-Britt Just foldere, der
omdeles til samtlige husstande. Der er interesse for at
gøre trafikkampagnen til en årlig tilbagevendende
begivenhed, på længere sigt måske med brug af
skrotbiler placeret strategiske steder og børn sminket
som trafikofre, dette kan p.g.a. tidnød ikke nås i år.
P.g.a. fødevareforgiftning gik ca. halvdelen af
deltagerne glip af generalforsamlingen. Erik Fuchs har
eftersendt Fødevarestyrelsens konklusion.
Henrik Persson talte for, at Ø-sammenslutningen skal
arbejde for lempelser i lejeloven, således at sælgere
ikke skal være bundet af lejere i et helt år.
Foreningsdag 1. lørdag i oktober – PR om arrangementet planlægges på augustmødet.
Eget postnummer: Erik opfordres til at sætte ”skub” i
sagen gennem Dorthe Winter, der har de relevante
kontaktpersoner inden for postvæsenet og politisk.
Henrik Persson informerede kort om et møde med
firmaet Fibia, der vil kunne tilbyde en fibernetløsning.
Der vil blive afholdt informationsmøde i juli måned.
For at det kan gennemføres, kræves tilslutning fra 50%
af husstandene på øen, til gengæld er der mulighed
for ”hvilende medlemskab” til sommerhusejere i
vinterhalvåret.
Rabat på Holbækfærgen til sommerhusgæster også i
sommeren 2016..
9. august 2016 kl. 19.00 på Ø-kontoret (Bygaden 32).
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