Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.00 på biblioteket
1)Dagsorden nr. 3 -18
a) Deltog
b) Afbud

2) 2) Godkendelse af dagsorden
a) Dagsorden

3) Orientering og meddelelser:

Referat.nr. 3
a) Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Peter Bach Larsen,
Berit Tannebæk, Tanja Duurlang og Helene Garly.
b) Henrik Persson og Cathrine Dolleris
Gæst: Simon Drost
Dagsorden godkendt med tilføjelser under
Færgekontaktudvalg (pkt. 4) og pkt. omkring Ø-dag
og shelters.

Kasserer havde meldt afbud, men opdateret udskrift
er mailet til alle.

a) Kasserer
4) Fast punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:
a) Ø-kontoret
b) Færgekontaktudvalget
c) Hallen
d) Ø-sammenslutningen

a) Peter har deltaget i bestyrelsesmøde 9.4. Der er
aftalt årsmøde den 23.5. MaLinda udtræder af
bestyrelsen, så der skal vælges et nyt medlem.
Anne-Grethe Sørensen gennemgik status vedr.
spisesteder – klyngesamarbejde og fartbegrænsning. Færdselsstyrelsen har sendt spørgsmålet om
50 km/t retur til politiet, da området er for lille. Orø
Toget afventer ansøgning hos Vej-direktoratet. Den
elektroniske avis DK-Nyt har vist interesse for
afstemningen.
b) Peter omdelte artikel om fællesfærge, der kan
bruges f.eks. ved dokning. Lars Wolfgang savner
nedsættelse af nyt færgekontaktudvalg. Berit
stillede spørgsmål om mulighed for ½ time tld-igere
og senere afgang på Østre Færge, til gavn for
bosætning, men 11-timers reglen er en hindring.
c) Generalforsamling i Hallen medførte en del
udskiftning i bestyrelsen. Der er stadig en voldsom
debat omkring madlavning eller ej i Værestedet.
d) Erhvervsministeren har været på Orø den 26.2. og
besøgte små og større lokale virksomheder, et
interessant arrangement der dog var præget af
tidspres. Omtales i det netop udkomne nummer af
Orø Nyt.

5) Vagtplan for bibliotekstid-førmøde
aktivitet og offentliggørelse af denne

6) Lokalforum. Skal vi lave
vedtægtsændringer og kræver det en
generalforsamling ?

7) Fastsættelse af borgermøde

LAG-generalforsamling 21. april i Odense. Peter og
Jens deltager fra beboerforeningen, Peter stiller op
som suppleant, da han ikke kan få et klart svar om
han kan stille op som bestyrelsesmedlem.
Generalforsamling i Ø-sammenslutningen holdes d.
26. maj på Mandø. Peter, Jens, Henrik og Ib
Ballisager deltager.
Frivillige: Jens, Simon Drost, Helene og Tanja. (Peter
reserve). Der annonceres via Facebook, bør også
omtales i kommende Orø Nyt af hensyn til ikkefacebook brugere,
Simon Drost og Jens er nået til en fælles forståelse
om at gå videre i Beboerforeningens regi. Har talt
med de borgere, der på mødet i efteråret 2017
ønskede Lokalforum, men ingen havde interesse i at
binde sig til at sidde i dette. Simon håber og tror på
en samarbejdsløsning. Der er indkaldt til møde med
Brian Ahlqvist og Allan Lystrup. Og nu handler det
alene om en godkendelse samt
retningslinier/beføjelser vedrørende økonomi.
Simon tilkendegav, at det nu handlede om at få de
rigtige personer ind i de relevante arbejdsgrupper.
Han har selv travlt i juni, juli og august, men vil
herefter rigtig gerne deltage.
Hvis ordningen godkendes på møde i kommunen 16.
april, skal der arrangeres et borgermøde. .
Borgermøde fastsat til 17. maj 2018 i Hallen.
Hallen er booket gennem Jørn Bigum.

8) Fartbegrænsningen

Se under pkt. 4a

9) Skt.Hans fest

Samarbejde med campingpladsen som sidste år.
Jens og Gitte laver plan for aftenen. Forslag til Årets
Heks skal omtales i næste nr. af Orø Nyt.
Borgmester Christina K. Hansen er forhindret i at
holde båltalen, det foreslås at spørge viceborgmester John Harpøth.
Der er forslag om besparelser på længere sigt. Der
holdes et møde i nærmeste fremtid vedrørende det
fremtidige beredskab, herunder redningsbåden.
Jens aftaler nærmere med Henrik Persson vedr.
nedtagning af den gamle flagstang. Der skal være
rejst en ny flagstang inden Orø Dagen, det blev
foreslået at efterlyse en meget høj flagstang på ”For
os der bor på Orø”.

10) Brandvæsen

11) Flagstang nedpilning

2

12) Ideer/forslag for eventuelt fremmødte

Ikke behandlet.

medlemmer

13) Lægen

14) Eventuelt
a)Ø-dagen
b) Henvendelse fra Billardklubben

Det er stadig vanskeligt at få kontakt med lægen.
Jens mener ikke, han har fået en ny kollega, og
derfor ikke konkret kan melde ud, om og hvornår
han kan have Ø-konsultation 2 gange ugentlig.
Vi forsøger at få Nicolai Nicolaisen til at gå ind i
sagen. Hvis der ikke indenfor en rimelig tid kommer
2 ugentlige konsultationsdage, må der ansættes en
akutsygeplejerske.
a) Bod på Willys Hjørne. Gitte skaffer bitter fra Erik
og Winnie, evt. andre lokale delikatesser, som kan
uddeles som smagsprøver.
b) Jens har fået en henvendelse fra Billardklubben,
om Beboerforeningen kan være behjælpelig med at
finde et nyt lokale, efter at de ikke længere kan
være i Forsamlingshuset. Jens taler med kassereren,
Bjørn. Hvis de er en registreret forening, kan
kommunen måske være behjælpelig med et nyt
lokale.

15) Næste møde
14. maj 2018 kl. 19.00 på Biblioteket.
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