Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 10.okt. 2017 kl. 19.00 på Biblioteket
1)Dagsorden nr. 10 -17
a) Deltog
b) Afbud

2) 2) Godkendelse af dagsorden
a) Dagsorden
3) Orientering og meddelelser:
a) Kasserer

4)Fast punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:
a) Hallen
b) Ø-kontoret
1.Borgerservice
2. Ø-butikken.

c) Færgekontaktudvalget
d) Ø-sammenslutningen og LAG småøerne

Referat.nr. 10
a) Jens Bloch, Henrik Persson, Erik Fuchs, Berit
Tannebæk, Peter Bach-Larsen og Cathrine
Dolleris.
b) Gitte Busk-Clausen
Dagsorden godkendt.

209 medlemmer pr. d.d.
Kommunens indbetaling af andel ifm.
postnummer-afstemningen mangler stadig.
a)Intet nyt, næste bestyrelsesmøde 14.11.
b1) Peter kontakter Nol Wijnholds for at få
bedre info om træffetider for Borgerservice.
b2) Formanden beklager, at Ø-butikken lukker,
da den har været et væsentligt aktiv for øen.
Genbrugsgruppen har vist interesse for
lejemålet, det samme har Kunst på Orø.
Erik spørger på Brugsens førstkommende
bestyrelsesmøde, om der kan opstilles standere
med turistbrochurer m.v. i Brugsen.

1. Repræsentantskabsmøde 3.- 5. nov. 2017 c) Intet nyt.
2. 1. LAG Småøerne har sendt brev til alle
kommuner med øer, om støtte.
3. Ø-støttemidler: Ansøgninger skal være
Erhvervsstyrelsen i hænde inden den 12.
oktober kl. 12.00.

5) Møde med chefen for kultur, fritid og
borgerservice Brian Worm Ahlquist, om
Orø’s kontakt med Holbæk Kommune.
Mødet var den 5, okt. i mødet deltog Erik
og Henrik.

d1)Der er 2 pladser til rådighed udover Eriks.
Jens kan evt. deltage om fredagen. Gitte får
tilbudet, når hun er tilbage fra ferie. Gurli Fuchs
deltager, overnatning for egen regning.
d2) Holbæk Kommune støtter med 20.000 kr.
d3)Der søges om 74.000 kr. til ny flagstang.
Den ordning, som Orø Beboerforening har
ønsket siden mødet 16. marts 2017, eksisterer
allerede i Hagested.
På blev herudover drøftet: Regningen – Huller i
Næsbyvejen – Allan Lystrups deltagelse i

6) Rep. af huller i vejen (Henrik)

møderne. Kun hvis der skal drøftes kommunale
spørgsmål, skal Allan Lystrup deltage – og da
kun under dagsordenens pkt. 3, som så vil
hedde ”kommunale spørgsmål”.
Løsningen bliver 2 årlige borgermøder, hvor de
20.000 kr. fordeles, og mulighed for ekstraordinært borgermøde, hvis der opstår et
presserende problem. Jens forventer, at der
foreligger et referat fra mødet med Brian Worm
Ahlqvist inden novembermødet, herefter
planlægges et borgermøde i starten af
december.
Spørgsmålet er bragt videre til Holbæk
Kommune v/Brian Worm Ahlquist, se pkt. 5.

8) Hastighedsbegrænsning

Erik oplyste, at Ø-sammenslutningen er interesseret i en undersøgelse om fartproblematikken.
Tages op på repræsentantskabsmødet. Det vil
dog stadig være en god idé at afprøve
stemningen for hastighedsbegrænsning her på
øen, enten ved uforpligtende afstemning ved
loppemarkedet eller evt. en Facebookafstemning, der dog aldrig vil være repræsentativ da ikke alle øboere er på Facebook.

9) Ældrepleje

Ankestyrelsen har meddelt, at kommunerne
ikke må forskelsbehandle borgere på de små
øer (Erik har mailet kopi af afgørelsen). Der må
således kalkuleres med det nødvendige
personale til fremtidige terminal-patienter.

10) Velkomstpakke

Tages op på novembermødet.

11) Vælgermøde den 1. november i hallen

Erik omdelte udkast til flyer om mødet.
Søndag den 15. oktober er sidste frist for at
kandidater kan tilmelde sig, listen er derfor
endnu ikke komplet.
Der er p.t. 4 lokale kandidater.
Ole Nielsen har givet tilsagn om at være
ordstyrer.
Traktement: Øl og vand fra Brugsen.
Bestyrelsen mødes kl. 17.00 i Hallen til bordopstilling og andre praktiske opgaver.

12) Flagstang og flag

Se pkt. 4, d1)
Jens og Henrik sørger for afsendelse af
ansøgning om 74.000 kr. i støttemidler.
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13) Orø Skole

14) Kuppelhuse.

15) Loppemarked i Orø Hallen den lørdag den

21. oktober fra 10.00 – 14.00

16) Eventuelt

17) Næste møde

Jens Bloch er blevet kontaktet af Maj-Britt Just,
der er bekymret for at Orø Skole skal ”blive
puttet væk i en stor kasse”, den dag Maj-Britt
stopper som skoleleder. Jens og Maj-Britt
holder snarest møde, referat heraf vil foreligge
inden novembermødet.
Jens orienterede om en henvendelse fra køber
af en 7.000 m2 stor byggegrund på Syvvejen,
hvor han ønsker at opføre et antal kuppelhuse
(lavenergi). Dette er i strid med Lokalplanen.
Beboerforeningens bestyrelsesmedlemmer
ønsker hver især at være frit stillet i
spørgsmålet om, hvorvidt man vil støtte en
underskriftindsamling for kuppelhusene.
Jens, Erik og Berit mødes lørdag kl. 8.45 ved den
gamle brugs og henter skilte, brochurer m.v., og
sørger for opstilling af standen. Henrik og Peter
er på fra kl. 10.00 – Berit deltager kun til kl.
11.00.
Intet til dette punkt.

Tirsdag den 7. november kl. 19.00 på
Biblioteket.
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