Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 8.–11.– 2016 kl. 18.00 på Økontoret
1) Dagsorden nr. 9 -16
a) Deltog
b) Afbud
2) 2) Godkendelse af dagsorden
a) Dagsorden
3) Orientering og meddelelser:
a) Kasserer

4) Fast punkter: Kun påmindelser om vigtige
ting:
a)Lokalforum
1)Behandles under punkt 11
b) Hallen
c) Ø-kontoret
d) Færgekontaktudvalget
1)Dokningen i uge 14.
e) Ø-sammenslutningen
1) Behandles under punkt 10
f) LAG Småøerne
1) Behandles under punkt 9

Referat.nr. 9-16
a)Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Henrik Persson,
Erik Fuchs, Peter Bach-Larsen og Berit Tannebæk.
b) Jonas Koop fraværende uden afbud.
Godkendt
Pr. dags dato er der et overskud på godt 10.000,
der forventes udgifter til julearrangement. 30.000
kontingentkroner er rundet – en gammel
indbetaling på 525 kr. er registreret under
”diverse indtægter”. Budget vil være klar til
decembermødet.
a) Se pkt. 11.
b) Næste møde 22.11.16. Betaling for
badmintoncampen er indgået.
c) Forretningsudvalget udarbejder ny
jobbeskrivelse i.f.m. at Inge Jensen overtager en
del af Sunes opgaver. Infoskærme drøftet igen.
Effektmåling omkring Ø-konsulenten viser:
Flere der klikker på Visit Orø end Holbæk
Kommune,
Flere tilflyttere end kommunen som helhed,
Flere besøgende på OrøStrand,
Spisestederne som helhed 52% flere gæster.
d) Holbækfærgen vil være ude af drift 7-8 dage i
uge 14. Virus sejler efter den ordinære sejlplan,
men medtager ikke cykler.
e) Se pkt. 10.
f) Se pkt. 9.

7) Fibernet/mobildækning.

8) Generalforsamling - nye tiltag

Henrik Persson har indsendt spørgeskemaet til Jan
fra Venø.
Vedr. bredbåndsdækning er vi p.t. i en overgangsfase.
Datoen fastlægges til tirsdag den 21.2.
På julemødet drøftes forskellige tiltag for at
tiltrække nye og yngre kræfter.

9)LAG/FLAG Småøerne
a ) LAG møde i Horsens den 17.nov.
10)Ø-sammenslutningen
Repræsentantskabsmøde den 4.6.nov. Mødeprogram vedhæftet.
b) Postnummer. Retningslinjer,
forslag til brev til kommunen
(vedhæftet)
c) Færgepriserne. Borgmestrenes
klage. (vedhæftet)
a)

Generel drøftelse om støtte til erhverv – på
baggrund af punkt på oktobermødet vedr. støtte
til Havnekiosken.
a) Erik Fuchs har udsendt programmet – alle i
bestyrelsen er velkomne til at stille spørgsmål på
denne baggrund.
b)Kommunen skal under alle omstændigheder
inddrages. Eriks forslag drøftet. Der skal ligge en
”færdig pakke” klar til et møde med kommunen,
som aftales snarest. Liste over fastboende er
bestilt.
c)Borgmesterens skrivelse til Indenrigsministeriet
blev drøftet. Man afventer nu, hvad regeringen
melder ud m.h.t. tilskud i 2017. Der er ingen tvivl
om, at de billigere færgebilletter har været
medvirkende til langt flere turister, men der er en
klar skævvridning mellem Østre Færge og
Holbækfærgen.

11)Lokalforums fremtid
a)Foreningsforslag. Referat.
(vedhæftet)

Enighed om, at Beboerforeningen bevidst vælger
ikke at foretage sig noget. Det vil ikke være
realistisk at gøre Beboerforeningen til en
kontingentfri forening.

12) Julearrangementet.

Forskellige sponsorer medvirker – Liv & Mad har
ikke reageret på forespørgsel om at sponsere
slikposer, derfor spørges Dagli´Brugsen.
Spisestedet varmer æbleskiver, Kroen varmer
gløgg og kakao. Lasse Busk-Clausen kører julemanden i brandbil. Benni og Carsten (Frejas Kat)
står for lydanlæggget. Gitte og Jens køber nye
lyskæder til juletræet og kirsebærtræerne mod
Bygaden. Lyskæder monteres fredag den 25.
november kl. 14.00 – alt afprøves inden arrangementet.
Henrik Persson er blevet kontaktet af Nordvestnyt
ang. TDC og planer for fremskudt central.

13) Eventuelt

14) Næste møde
a) Julemøde for bestyrelsen, 2017

Tirsdag den 13. december 2016 kl. 18.00 i
Forsamlingshuset.
Mødested ændret til Orø Kro, grundet ændrede
åbningstider i Forsamlingshuset.
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