Ordinært bestyrelsesmøde i Orø Beboerforening Torsdag den 10. april 2014 kl. 19
i biblioteket.
1. Dagsorden:
a) Deltog.
b) Afbud.

1. Referat. Nr. 4
a) Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Henrik
Persson, Kristian Krøger og Berit Tannebæk

2. Godkendelse af dagsorden:
a) Dagsorden
b) Referat den

a) Dagsorden for dette møde udvidet med
punkterne Konfirmationsforberedelse (6) og
Energidag (7)
Referat fra mødet den …. Godkendt og
underskrevet.

3. Orientering og meddelelser:
a) Formanden
1.
b) Kasserer
1. Alm. Orientering om: regnskab og
medlemslister

4. Referater fra ad hoc udvalg
a) Færgekontaktudvalg
b) Bosætningsudvalg
c) Udvalg omkring fastholdelse af skoleelever
d) Øvrige

a) Jens Bloch og Erik Fuchs deltager i LAGseminaret 27. april i Svendborg. Erik Fuchs
genopstiller.
ØSE-mødet 5. april på Orø Kro var særdeles
positivt – både omkring afgræsningsprojektet
og Simon Bordals projekt omkring et
fjordfiskeri-museum i samarbejde med
Hegnegården. Her vil kunne skabes lokale
arbejdspladser til svage borgere.
b) Kontingentindbetalingerne for 2014 er
næsten identiske med 2013. Den opdaterede
liste over betalte kontingenter er den aktuelle
medlemsliste. Økonomien ser fornuftig ud, selv
om der skal betales kontingent til Øsammenslutningen.
a) Udviklingen på Holbækfærgen er under
kraftig observation. Ros til Kristian Krøger for
interviewet den 26.3.
b) Gitte Busk-Clausen har ”opsnuset” diverse
arrangementer i Holbæk, Frederikssund
Vikingemarked, Svanholm Høstmarked, Skibby
Byfest, Frederikssund for Fulde Sejl, Orø
Vikingefestival. Der bevilges 500,- kr. til køb af
pavillon og fremadrettet trykning af
bosætnings-foldere efter behov. Der tages
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kontakt til de øboere, der har huse til salg: Vil
de sende salgsmateriale til brug for
kampagnen, og er de evt. interesseret i at
udleje?
Amalie og Christian Sommer (Gårdstronomi) vil
gerne deltage i bsætningsgruppen.
c) Jens Bloch har på forældremøder informeret
om problematikken med det faldende elevtal,
men der sker ikke rigtig noget på området. Der
er behov for fælles aktiviteter for børn, for at
forældrene ikke skal flytte dem p.g.a.
manglende legekammerater,
d) Hvervning af nye medlemmer: Jens laver
udkast til folder. Der søges midler til tryk af Tshirts og kasketter (også til brug ved aftenarrangementer o.lign.). Der bevilges 3.000,- kr.
til markedsføring.
Der skal gøres en indsats for at lokale
håndværkere kan komme af med affald når det
ønskes – evt. en nøgleordning. Henrik Persson
formulerer brev til John Harpøth herom.
5. Ø-sammenslutningens generalforsamling.
a) Deltagere.
b) Gave

a) Kristian Krøger, Jens Bloch, Henrik Persson,
Birte Elzer og evt. Erik Fuchs deltager.
Budskabet omkring ændringer i Planloven skal
være, at det er afgørende, at alle småøer sikres
muligheden for at få nye beboere.
b) Sekretariatsleder Lise Thillemann har oplyst,
at sammenslutningen ønsker sig tilskud til et
”skiltetræ” der viser vej til de 27 småøer. Der er
bevilget 200,- kr. i tilskud.

6.
Konfirmationsforberedelse

7.
Energidag 2014.

Der har været nogen debat i forbindelse med,
at Kirsten Schmidt p.g.a. Folkeskolereformen
ikke længere må holde konfirmandlejr. Altså
endnu en Ø-funktion, der risikerer at blive
frataget. Der arbejdes på en
forhandlingsløsning.
Lørdag den 11. oktober 2014. Henrik har
kontaktoplysninger til samtlige udstillere fra
sidste år.
Der annonceres i god tid i Orø Nyt og By &
Land. Jens sørger for PR.
Berit booker Hallen (Jørn Bigum har bekræftet,
at den er ledig 11. oktober – nu reserveret til
Beboerforeningen).
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8. Næste møde

13. maj 2014 kl. 19.00 på Biblioteket.

9. Eventuelt
Kristian: Distribution af Ø-posten

Gitte undersøger muligheden for at opsætte et
display til bladet i Brugsen. Jens undersøger
om kassen på Østre Færge må bruges til dette
formål.

Bestyrelsens underskrift.
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