Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 7. nov. 2017 kl. 19.00 på Biblioteket
1)Dagsorden nr. 11 -17
a) Deltog
b) Afbud

2) 2) Godkendelse af dagsorden
a) Dagsorden
3) Konstituering efter Eriks død

Referat.nr. 11
a) Jens Bloch, Henrik Persson, Berit Tannebæk
og Peter Bach Larsen. Cathrine Dolleris deltog
fra 19.20.
b) Gitte Busk-Clausen
Dagsorden godkendt.
Peter indtrådt i bestyrelsen og som
repræsentant i Ø-sammenslutningen.
LAG er uafhængig af Ø-sammenslutningen, men
Peter er her allerede valgt som 2. suppleant.

4) Orientering og meddelelser:
Kasserer

Jens sørger for bårebuket til Eriks bisættelse
den 10. november kl. 14 fra Orø Kirke.
Henrik oplyser, at der pr. d.d. er 223 betalende
medlemmer, heraf er 15 nye hvervet på
efterårsloppemarkedet..

5) Faste punkter
Kun påmindelser om vigtige ting:
a) Ø-kontoret
1. Borgerservice
b) Færgekontaktudvalget
c) Hallen

6) Opfølgning på møde med chefen for kultur,
fritid og borgerservice Brian Worm Ahlquist,
om Orø’s kontakt med Holbæk Kommune/
Borgermøde i december.

a 1) Jens kontakter Nol Wijnholds og spørger,
om henholdsvis Turist- og Borgerservice
fortsætter, og i hvilket omfang?
b) Intet nyt
c) Næste bestyrelsesmøde i Hallen er den 14.
november 2017.
Brian Worm Ahlquist har tilkendegivet overfor
Jens Bloch, at ”han skulle spørge de andre
aktører først”. Dette er helt uforståeligt, da der
på mødet den 16. marts 2017 ikke meldte sig
andre personer eller foreninger, som ønskede
at fungere som bindeled til Holbæk Kommune.
Vi bør overfor Brian Worm Alhquist referere til
dette møde. Jens ringer og meddeler, at der

ikke er ”andre på banen”, selv om han allerede
skriftligt den 6.11.2017 har orienteret Brian
Worm Ahlquist om dette.
SIDSTE NYT: Jens Bloch har d.d., 9. november,
telefonisk oplyst at Simon Drost har udtrykt
mistillid til at Beboerforeningen kan varetage
funktionen som bindeled. Herefter ønsker
Beboerforeningen at trække sig, og overlade til
Simon Drost at varetage funktionen eller
etablere et nyt lokalforum med alt hvad dette
indebærer, såsom afholdelse af valg.
Borgermøde i december må således anses som
droppet.
7) Opsamling på vælgermøde

Der burde have været stillet mere generelle
spørgsmål – og ikke nødvendigt at ALLE svarede
på ALLE spørgsmål.
Pernille Kruse har protesteret over, at der blev
nævnt a) afgørelse fra Ankestyrelsen i.f.m.
ældrepleje og b) at VAB skulle være interesseret
i at bygge, men ikke kunne få de 10%
finansiering fra kommunen.

8) Juletræstænding

Søndag den 3. december. Orø Koret synger i
kirken kl. 14.30, herefter går man til
Hestebedgård hvor der er korsang og fakkeltog
kl. 15.30 og man fortsætter til Bryghuset, hvor
selve tændingen sker kl. 16. Bryghuset vil gerne
sponsere og varme glögg, ArtDoor sponserer
cacao til børnene, og Brugsen sponserer slik og
æbleskiver.
Cathrine Dolleris foreslog en sommerskole/
kreativværksteder med lokale aktører, der kan
byde ind med forskellige aktiviteter, f.eks.
gamle håndværk. Jens vil bringe forslaget op på
kommende møde med turistchef Anne-Grethe
Sørensen, hvor man også vil drøfte muligheder
for ”pakkeløsninger” hvor man kan bestille
overnatninger, aktiviteter og mad samlet over
nettet. Peter undersøger, om Ø-sammenslutningen har kendskab til et program, der kan
styre sådanne pakkeløsninger.
12. december kl. 19.00 – nærmere ang, sted.

9) Eventuelt

17) Næste møde
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