Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 kl. 19.00 på Orøkontoret
1) Dagsorden nr. 2 - 16
a) Deltog - Sune er inviteret til punkt 5
b) Afbud

2) Godkendelse af dagsorden
a) Dagsorden den 9. – 2. - 2016
3) Orientering og meddelelser
a) Kasserer

4) Vindmøller

5)
Ø-konsulenten fremlægger evaluering af
indsatsen - Sune er inviteret

6) Lægekonsultationen

7) Generalforsamlingen

a) Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Henrik Persson,
Erik Fuchs, Peter Bach-Larsen og Berit Tannebæk.
b)Ingen afbud.
På baggrund af tidligere mailkorrespondance
aftaltes, at der fremover skrives en konklusion efter
hvert punkt, herefter er der 3 dage til at reagere på
referatudkast, ellers betragtes dette som godkendt.
Dagsorden godkendt.

Pr. d.d. 134 betalende medlemmer mod 144 samme
tid sidste år (afregnet til Ø-sammenslutningen).
Aktie i Sidesporet afskrives.
Folketinget har netop vedtaget af afsætte 80 mio. kr.
til bredbånd i 2016 og 40 mio. kr. i årene fremover.
Der bør ”bores i”, hvordan Orø kan få del i disse
midler. Jens kontakter de borgere, der p.t. arbejder
med IT-dækning i forbindelse med Demonstrationsø.
Jens Bloch er først informeret på møde fredag d. 5.2.
for tovholdere i ”Orø som Demonstrationsø”.
Kommunikationen mellem Jens Bloch og Simon
Bordal er ”hoppet af sporet”. Jens Bloch er inviteret
med til planlægning af borgermødet i egenskab af
”ekspert for de gamle vindmøller”.
Beboerforeningen imødeser mødet 24. februar.
Sune fremlagde oversigt over udvalgte effektmål, de
allerfleste opfylder forventningerne, dog er der visse
turistattraktioner hvor besøgstallene er vanskelige at
måle.
Forskellige muligheder for at forlænge Sunes ansættelse blev drøftet, f.eks. delvis finansiering via
LAG Nordvestsjælland eller Ø-LAG. Regionalt eller
kommunalt? Jo bredere geografisk, jo mindre Orø.
Åbning af satellitklinikken afventer levering af
inventar og IT. Jens Bloch har forsøgt at kontakte
Tommy Budek for at aftale en markering af
åbningen.
Ib Ballisager har givet tilsagn om at være dirigent.
Gitte køber øl, vand, kaffe og brød i Brugsen. Jonas,

8) Bosætning
9) Skt. hans

tilflytter fra Brøndevej, vil evt. stille op som
suppleant.
Bod i forbindelse med aftensalg og Orødagen. Gitte
checker tid og sted inden næste møde.
Forslag om borgmester Søren Kjærsgaard som bål-taler.
Erik Fuchs forhører sig om muligheden.

Der er indkommet flere nomineringer til Årets Heks.
10) Foreningsmesse – udsprunget af tidligere
punkt ”Nye borgere ”

Det aftaltes, at Henrik Persson kontakter øens øvrige
foreninger og hører, om der er interesse for en
”foreningsmesse” i Orø Hallen, hvor både nye og "gamle"
Orøborgere kunne møde foreningerne på øen på en
gang.

11) Lokalforum

Referat fra Lokalforums sidste møde er udsendt til
alle af Peter Bach-Larsen.

12) Hallen

Hallens generalforsamling fastlægges på næste
bestyrelsesmøde, den 25. februar – forventes at
blive i sidste halvdel af marts.

13) Færgekontaktudvalget

Beboerforeningen er ikke tilfreds med nuværende
status omkring færgetakster. Østre Færge overfører
resterende midler fra 2015 til 2016 – Holbækfærgen
opfordres til at gøre det samme. Dokning af Holbækfærgen i uge 17, der lejes en mindre færge til
persontransport for at undgå at indsætte busser.

14) Orøkontoret

Kontoret rykker på havnen i juni, juli og august.
Mulighed for cykeludlejning og nøgleudlevering
udenfor kontorets åbningstider undersøges p.t.

15) Kort referat af konference i Odense

12 borgmestre ud af 20 mulige fra Ø-kommuner
deltog. Konferencen foregik i en positiv ånd, og man
drøftede muligheden for besøg af Folketingets økontaktudvalg.

16) Næste møde

15. marts 2016 kl. 19.00 på Orøkontoret.

17) Evt.
Generalforsamling i Ø-sammenslutningen.

Erik Fuchs deltager for egen regning. Jens Bloch og
Gitte Busk-Clausen har mulighed for at deltage med
ophold/transport betalt.
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