Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 10.– 5.– 2016 kl. 19.30 på Ø-kontoret
1) Dagsorden nr. 4 -16
a) Deltog
b) Afbud
2) 2) Godkendelse af dagsorden
a) Dagsorden
3) Orientering og meddelelser:
a)Kasserer
4) Lokalforum

5) Hallen
2)

6) Ø-kontoret

7) Færgekontaktudvalget

8) Færdselskampagne
9) Aftensalg

Referat.nr. 4-16
a) Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Henrik Persson, Erik
Fuchs, Peter Bach Larsen og Berit Tannebæk.
b) Jonas Koop.
a) Godkendt.
a) Kontingentindbetalingerne har nu rundet beløbet for
HELE 2015 – der er p.t. ca 180 medlemmer. Aktien i
Sidesporet er afskrevet.
Jens og Berit deltog under pkt. 1 i mødet d. 4.5., hvor
opgavefordelingen mellem Lokalforum og Beboerforeningen blev drøftet. Lokalforums hjemmeside var
blevet opdateret samme dag som mødet.
Formuleringen i Beboerforeningens vedtægter ændres
til ”kontakt til relevante myndigheder”.
Generalforsamling afholdt 26. april – saglig og sober
redegørelse fra formanden omkring spørgsmålet om
mulighed for madlavning i Værestedet – ny suppleant
blev Mette Schmidt.
Gitte Busk-Clausen modtog referatet så sent, så
bestyrelsen ikke har kunnet nå at modtage det inden
dette møde. Manglende styring på mødet – megen
debat om cykler. Det besluttedes at beholde de 10
bedste voksencykler samt børnecyklerne, de øvrige
sælges for at skaffe midler til vedligehold/renovering.
På Ø-kontorets årsmøde den 30. maj 2016 skal vælges
et nyt medlem til bestyrelsen.
Scenevogn overvejes doneret til Orø Toiletlaug til brug
for alle øens foreninger.
Cykeludlejning på Ø-dagen ved Østre Færge, passes af
en medarbejder fra Ø-kontoret.
Intet nyt, da der ikke har været afholdt møde siden
sidst. Erik Fuchs oplyste supplerende, at overskud fra
2015 overvejes konverteret til yderligere nedsættelse af
fragttaksterne.
Jens Bloch afventer nyt fra Jens Albagaard i kommunen.
Primært baseret på markedsføring af Orø som turist-ø.
Kun lidt om huse til salg, da der p.t. ikke er ledige
lejeboliger. Se også Bosætning.
Gitte og Jens sørger for at skaffe smagsprøver på Ø-

10) Skt. Hans

11) Bosætning

12) Eget postnr.
De 23 mindre øer, som i dag ikke har
eget postnummer, får mulighed for,
om ønsket, at få eget postnummer. (
Postaftalen) bilag: brev sendt til Øsammenslutning den 27. aug. 2015
13) LAG – generalforsamingen

14) Ø-sammenslutningens generalforsamling
15) LAG høring den 2.maj i Folketinget.

16) Næste møde
17) Evt.

produkter til Aftensalg og Ø-dagen.
Telt lånes fra OrøStrand. Lars Foverskov sørger for bål.
Chris Hansen er lydmand – Trine Lindhard-Roux spørges
om historiefortælling som sidste år. Jens efterlyser flere
nomineringer til Årets Heks.
Gitte har på Facebook efterlyst boliger til leje. Hidtil
ingen reaktion. Forslag om en flyer til alle sommerhuse,
der fortæller om muligheden for at udleje sit hus på
helårsbasis. Kan evt. omdeles af Cykelklubben.
Ø-sammenslutningen arbejder på en rent praktisk
løsning af spørgsmålet om, hvordan man gør det. En
enkelt borger har kommet med negative kommentarer.
Der skal foretages en rundspørge, hvor et flertal skal
skrive under på et ønske om at få postnr. 4305, inden
noget sættes i gang.
Peter Bach Larsen valgt som ny suppleant, da Ib
Ballisager ikke genopstillede.
Jytte fra Agersø valgt som ny repræsentant i
bestyrelsen.
Ingen indkomne forslag.
Jens og Gitte står for Ø-markedet i Struer.
Erik og Peter deltog. Ministeren var ikke lydhør overfor
ønsket om at få de 30 mio.kr. tilbage, som var blevet
skåret væk. Der skal udføres en undersøgelse af, hvor
stor effekt de pågældende midler har haft på
beskæftigelsen i landbruget.
Tirsdag den 7.6. kl. 18.00 hos Gitte, Østre Strandvej 70.
Sommerferieafslutning
Intet under dette punkt.
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