Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.00 på biblioteket.

Dagsorden
a) Deltog
b) Afbud

Referat.
a) Jens Bloch, Henrik Persson, Kristian
Krøger, Stefan Kring og Berit Tannebæk.
b) Gitte Busk-Clausen

1) Konstituering
Formand: Jens Bloch
Næstformand: Gitte Busk-Clausen
Kasserer: Henrik Persson
Sekretær: Berit Tannebæk
Ø-sammenslutningen: Kristian Krøger
Færgekontaktudvalg: Kristian Krøger
Lokalforum: Jens Bloch
Hallen: Berit Tannebæk
2) Opsamling fra generalforsamlingen og
verserende sager:

3) Referat fra ad-hoc udvalg nedsat ved
ekstraordinært bestyrelsesmøde:

Ingen kommentarer til det udsendte referatudkast. Henrik Persson lægger referatet på
nettet snarest muligt.
Verserende sager:
Henrik Persson har bedt Dorthe Winther tale
Orøs sag på Ø-sammenslutningens bestyrelsesmøde 13. marts, hvor man skal drøfte brev til
Miljøministeren omkring nødvendige ændringer i Planloven.
Plan om brochure/flyer til tilflyttere skal beskrive de muligheder for oplevelser for børnefamilier, som man kan få ved at bruge Holbækfærgen.
Gitte Busk-Clausen er tovholder på bosætning.
Vi vil tage kontakt til de øboere, som p.t. er ved
at sælge deres huse, for at høre hvilken pris de
evt. vil leje ud til. På denne må-de kan vi hurtigt
få 4-5 huse, som kan bruges i ”reklamefremstød” til aftensalg i Holbæk.
Kristian Krøger har talt med Marie Hansen om
hendes udmeldelse. Den gælder reelt først fra
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4) Referat fra medlemmernes deltagelse i
andre organer:

næste år. Kristian har redegjort for Beboerforeningens holdning – at man IKKE ønsker at
frasortere nogle befolkningsgrupper, men alene
ønsker at undgå et ”Låsby-Svendsen cirkus”.
Vedrørende skolen er nedsat et ad-hoc udvalg
bestående af Jens Bloch, Kristian Krøger,
Kirsten Schmidt og Maj-Britt Just. Det er
uheldigt, at der er en tendens til at forældre
flytter deres børn fra Orø Skole. Maj-Britt foreslår, at de 3 Orø-forældre i Isefjordskolens
skolebestyrelse medvirker ved et forældremøde, hvor man kan informere om konsekvenserne ved flere udmeldelser. En lukning af
skolen eller lukning af et eller flere klassetrin
kan få alvorlige konsekvenser også for bibliotek, præst og dagligvareforsyning.
Jens Bloch skriver et indlæg i Orø Nyt for at
gøre problematikken synlig for hele forældregruppen. Der foreslås et stormøde med temaet: Hvad vil vi med vores ø? Alle foreninger
indkaldes, og det er i orden, hvis nogle vælger
ikke at deltage.
Henrik Persson refererede fra Lokalforum
omkring ”Book en politiker”. Projektet vil give
mulighed for en konstruktiv debat om konkrete
og aktuelle problemstillinger.

5) Arbejdsopgaver i det kommende år

a) Sommerhussagen – det undersøges hvorfor
Gitte og Søren Sejer (ejere) kun har fået ½ års
dispensation trods arbejde på Orø.
b) Bosætning – primært ved at reklamere for
tomme helårshuse, der kan lejes ud.
c) Skolen
d) Holbækfærgen
e) Energidag
f) Genbrugsbutik/tøjbyttecentral, sociale tiltag
_______________________________________ _______________________________________
6) Næste møde
Torsdag den 10. april 2014 kl. 19.00 på
Biblioteket.
OBS: Ændret i forhold til den faste mødedag.
7) Eventuelt.
a) Kristian sørger for en blomst til Erik Fuchs,
der stadig er indlagt på sygehuset.
b) Det aftaltes at tage toget i.f.m. høringen på
Christiansborg den 26. marts – nærmere info
følger.
Bestyrelsens underskrift.
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