Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Orø Beboerforening tirsdag den 10. 3.2015
Klokken 19.00 på Ø-kontoret

1. Dagsorden:
a) Deltog.
b) Afbud.

2. Godkendelse af dagsorden:
a) . Dagsorden
b) . Referat den fra den 17. -2. samt
generalforsamlingen

1. Referat. Nr.14
a) Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Henrik
Persson, Erik Fuchs, Peter Bach-Larsen og Berit
Tannebæk.
b) Ingen afbud.
a) Godkendt, idet Erik Fuchs under eventuelt
orienterer om ansøgning om sponsorstøtte.
b) Referat fra mødet 17. februar godkendt.
Debat om, hvorvidt formandsberetningen
skulle gengives i sin fulde ordlyd. Det blev
aftalt, at Henrik lægger et link på hjemmesiden,
så interesserede kan se hele beretningen.
Rettelse: Møde på Rådhuset 2. marts var ikke
med politikerne, men administrationen. Henrik
Persson skal ikke sørge for online bestilling af
flagning – spørgsmålet drøftes nærmere.

3. Orientering og meddelelser:
a) Formanden
B) kasserer
Alm. Orientering om: regnskab og
medlemslister

Der skal udarbejdes retningslinier for, hvornår
man kan bestille flagning – ellers vil det blive
uoverskueligt. Og det vil være en god idé med
en tavle, hvor man kan skrive hvem der flages
for.
a) Jens har deltaget i lokalforums møde 4.
marts – hvor dagsordenen dog aldrig var udsendt, og mødet blev ledet af Steen Dalsgaard i
formandens fravær.
OrØkontoret: Jens vil forsøge at skaffe de gamle vedtægter inden bestyrelsesmødet lørdag
den 14. marts.
Ungdomsklubben: Har indrettet sig i barakken,
og alt kører planmæssigt.
Bådelauget oplyser, at alle penge er brugt på de
2 huse. Høringsfasen for de næste 2 huse er i
gang. Bådelauget vil gerne stille lokale til rådighed for visse turistaktiviteter i sæsonen.
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4. Konstituering, herunder Kristians
udmeldelse

5. Sommerhuse nok en gang
Referat af møde med Holbæk Kommune

Lokalforum har indvilget i at dække momsen på
banneret i.f.m. bosætningskampagnen.
b) Henrik oplyser, at der er betalt kontingent til
Ø-sammenslutningen for 2014 (126 medl.) Der
kommer stadig ”drypvis” kontingenter for
2015, og vi er nu oppe på 113 medlemmer. De
1.000 kr. fra Lokalforum er modtaget, momsen
refunderes nu også.
Henrik har købt programmet ”WebsiteX5” til
opdatering af hjemmesiden.
Jens redegjorde for omstændighederne omkring mødet 2. marts, der førte til Kristians
udmeldelse, og spurgte herefter Erik Fuchs, om
han som 1. suppleant ville indtræde i bestyrelsen. Erik er herefter indtrådt.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Jens Bloch
Næstformand: Gitte Busk-Clausen
Kasserer: Henrik Persson
Sekretær: Berit Tannebæk
Ø-sammenslutningen: Erik Fuchs
Lokalforum & OrØkontor: Jens Bloch
Færgekontaktudvalg: Gitte Busk-Clausen
Hallen: Berit Tannebæk
Jens, Henrik og Erik deltog i møde med 3 medarbejdere fra Planlægningsafdelingen. Man blev
enige om at udarbejde et skema, der forenkler
mulighederne for at få nye folk til Orø. Dette
skulle omfatte både ejere, lejere og flexboliger.
Kommunen virkede ikke afvisende overfor at
udstede dispensationer ud over 2 år.
Kommunen ønsker ikke at tiltrække ”nomadefamilier”, men vil ikke udelukke kontanthjælpsmodtagere generelt, hvis familierne i øvrigt er
velfungerende. Kommunen ønsker en ligestilling mellem ejere og lejere, og vil formentlig
fremover give dispensationer for 5 år med
mulighed for forlængelse. Embedsmændene
udarbejder oplæg til Klima- og Miljøudvalgets
møde 24. marts, og behandling i Byrådet forventes at ske i løbet af april.
Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om flexboliger. Det er OK at man mister nogle helårsboliger med ordningen, hvis de bliver vedligeholdt med sommerhusstatus, og i modsat fald
ville stå tomme og forfalde.
Nedrivningspulje blev kort drøftet.
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6. Skema fra Ø-sammenslutningen

Jens videresender skemaet til Erik, som vil udfylde med de oplysninger, han umiddelbart kan
fremskaffe (2 skemaer a.h.t. færgerne). Erik vil
derudover henvise til Skat, Danmarks Statistik
m.v.
Hvis gl. oplysninger fra ”Blomstrende Orø”
stadig findes, er nogle af disse måske brugbare.

7. Skt Hans

Jens og Gitte har aftale med Campingpladsen
om grill og musik. Flemming Damgaard-Larsen
foreslås som båltaler – evt. med ankomst via
Holbækfærgens cruise. Hvis Fl. DamgaardLarsen er forhindret, vil Ole Brockdorf være et
godt alternativ.

8. Bosætningskampagne.

Der er aftalt møde med Sune mandag d. 16.
marts.
Foreløbig aftalt stand på Aftensalg 29.5.,
Vikingemarked, Ø-dag og ved Orø Løbet. Evt.
også på påskeloppemarkedet.

9. Jens´s oplæg til hvervning af nye medlemmer
mv.

Livlig debat om Jens’ oplæg. Drøftes igen på
næste møde.
Foreløbig aftalt en kampagnebod på påskeloppemarkedet, og at Jens holder et oplæg på
en klubaften i Ungdomsklubben. Gitte vil
undersøge priser på at få lavet streamere til
bilen med teksten ”Støt Orø Beboerforening –
den støtter dig”.
14. april kl. 19.00 på Ø-kontoret.

10. Næste møde.
11. Eventuelt.

Erik orienterede om, at han havde søgt sponsorstøtte til gennemførelse af turen til LAGgeneralforsamling i Odense d. 24. april. Der er
forhåndstilkendegivelser på 3.000 kr.
Beboerforeningen giver tilskud på 1.000 kr., og
Erik forventer at der kommer yderligere midler,
så turen kommer ned i et rimeligt prisleje.
Drøftelse om Folkemødet på Bornholm. Jens og
Sune vil gerne deltage, undersøger om der er
reserveret pladser via Ø-sammenslutningen.
Henrik og Birte overvejer at deltage, i så fald er
det med privat indkvartering.

Bestyrelsens underskrift
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