Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 8.aug. 2017 kl. 18.45 ved flagstangen
1)Dagsorden nr. 8 -17
a) Deltog
b) Afbud

3) 2) Godkendelse af dagsorden
a) Dagsorden

3) Orientering og meddelelser:
a) Kasserer

4)Fast punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:
a) Hallen
b) Ø-kontoret
c) Færgekontaktudvalget
d) Ø-sammenslutningen og LAG småøerne
1. 29. august - SADS bestyrelsesmøde.
Repræsentantskabsmøde 3.- 5. nov.
2017
Generalforsamling 25.-27. maj 2018 på
Mandø
2. 1. sep. LAG bestyrelsesmøde.
Ansøgnings frist: 18. august
Ø-støttemidler ansøgningsfrist i oktober.

Referat.nr. 8
a) Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Henrik
Persson, Erik Fuchs, Peter Bach-Larsen
og Berit Tannebæk. Lasse Busk-Clausen
deltog som indkaldt ekspert.
b) Cathrine Dolleris deltog ikke i mødet.
Mødet indledtes kl. 18.45 med besigtigelse af
flagstangen og kort diskussion af
løsningsmuligheder – se pkt. 5.
Pkt. 12 a) Jens informerer om møde med
Holbæk Kommunes nye turist- og erhvervschef.
Der er kommet 3 nye medlemmer siden junimødet. Vi starter en hvervekampagne gennem
Orø Nyt (oktober-nummeret).
a) Intet nyt. Næste bestyrelsesmøde er
den 6. september.
b) Intet nyt.
c) Takstnedsættelser vil fremover gælde
hele året, bortset fra
skolesommerferien.
d) Erik Fuchs deltager i bestyrelsesmøde
29. august. Deltagelse i
repræsentantskabsmødet tages op på
næste møde. Erik omtalte kort de
foreløbig indkomne ansøgninger til LAG,
der var projekter fra Skarø, Mandø,
Aarø og Anholt. Der er endnu ikke
kommet ansøgninger fra Orø.
Vinterbadernes sauna-projekt er sat på
stand-by, da det indhentede tilbud ikke
kunne accepteres. Afventer alternative
tilbud. Der søges Ø-støttemidler til ny
flagstang.

5) Flagstang og flag

6) Skt.Hans - evaluering

7) Sandwich fra Brugsen

8) Lokalforum

9) Ældrepleje

10) Fredning

11) Møde med foreningerne

Også foden på den nuværende flagstang er
rådden, så en reparation er ikke rentabel. Der
er modtaget et tilbud fra møllebygger …? På
64.000 kr. Der indhentes kontroltilbud, og
herefter forsøges at skaffe Ø-støttemidler til en
ny flagstang. Kan der ikke opnås støtte, må
bestyrelsen vælge ”plan B”, altså en
glasfiberstang, men det er ikke optimalt af
æstetiske og historiske hensyn.
Der er behov for et bedre lydanlæg – både af
hensyn til båltaleren og Orø-Koret. Jens og
Gitte har efter arrangementet haft en snak med
campingchefen omkring traditionerne – det
havde for lidt karakter af også at være Beboerforeningens arrangement.
Der kan nu købes et mindre sortiment af
færdigsmurte sandwiches i Brugsen. Placeringen af disse ønskes flyttet. Gitte bringer dette
videre.
Erik afventer en kopi af Henriks idëoplæg fra
forårets møde med Lokalforum. Herefter vil
Erik tage kontakt med de relevante politikere
for at finde en brugbar løsning på det fremtidige samarbejde.
Det væsentlige er at få skabt et samarbejde, og
at kunne holde borgermøder om aktuelle
temaer. De 20.000 kr. i tilskud er mindre
væsentlige i denne sammenhæng.
Foranlediget af en konkret sag, der har haft stor
opmærksomhed på de sociale medier, har Jens
Bloch været i kontakt med udvalgsformand
Pernille Kruse. Der er p.t. ikke mulighed for at
få besat nattevagten i den ekstra time mellem
06.00 og 07.00. Det er uværdigt og uacceptabelt, at terminalpatienter skal lægges i seng
kl. 15.00 og ikke kan få hjælp til lift. Derfor må
overvejes alternative løsninger, f.eks. at udvide
bemandingen med ufaglært personale i de
kritiske timer.
Der har ikke været respons på Henrik Perssons
brev. Heller ikke de direkte berørte borgere har
hørt noget. Man må desværre forvente flere
års sagsbehandlingstid.
P.t. har bestyrelsen ikke ressourcer til at
arrangere et møde eller en messe med samtlige
foreninger. Måske vil det være bedre i
markedsføringssammenhæng at være tilstede
på efterårs-loppemarkedet i Hallen.
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12) Vinterens tiltag ?

12a) Samarbejde mellem øens turist-aktører

13) Eventuelt

14) Næste møde

Der kom også flere ideer til velkomstpakker til
nye øboere. Henrik udformer et oplæg. Peter
har relevante informationer omkring
grundejerforeninger m.v.
Det vil være en god idé at inddrage Lene
Hansen i distribution af pakkerne, så de altid
indeholder nyeste numre af Orø Nyt og Øposten. Peter aftaler nærmere med Lene.
Stand på efterårs-loppemarkedet, sidste lørdag
i skolernes efterårsferie. Jens, Erik, Henrik og
Peter kan deltage.
Tradition med juletræ ved Ø-kontoret ønskes
videreført, selv om Orø Bryghus har overtaget
bygningen. Jens og Gitte kontakter Bryghuset.
Jens har været i dialog med Britta Leth
(konsulent fra Ø-sammenslutningen?) og
Holbæk Kommunes nye turist- og erhvervschef,
Anne Grethe Sørensen. Hun vidste ikke meget
om baggrunden for beboerforening eller
tilknytningen til Ø-sammenslutningen, men har
nu fået en grundig information.
Problemet omkring manglende åbningstimer
hos øens spisesteder er delvist løst.
Turistchefen vil varetage spørgsmålet om 50
kilometers hastighedsbegrænsning på hele øen
i sommermånederne, således at en folkeafstemning på øen kan undgås. Spørgsmål om
offentlige toiletter til turistbusser blev også
bragt op.
Tema om boligforhold for øens seniorer i
førstkommende nummer af Orø Nyt

Tirsdag den 12. september kl. 19.00 i
Biblioteket.
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