Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 19.00 hos Jens.
1. Dagsorden nr. 7:
a) Deltog.
b) Afbud.

1 Referat. Nr. 7
a) Kristian Krøger, Jens Bloch, Henrik
Persson, Gitte Busk-Clausen og Berit
Tannebæk.
b) Ingen afbud

2. Godkendelse af dagsorden:
a) Dagsorden 11. juni 2013
b) Referat den 30. april 2013

a) Dagsordenen for dette møde godkendt.
b) Drøftelse om referater fremover skulle
skrives direkte på PC under mødet, Berit
var dog ikke helt sikker på at kunne
håndtere denne løsning.

3. Orientering og meddelelser:
a) Formanden
1.Orientering og meddelelser
b) Kasserer
1. Regnskab
2. Medlemmer

a) Kristian har talt med Borgmester Søren
Kjærsgaard og MF Flemming Damgaard
Larsen. Vigtigt med gode politiske
kontakter, og Kristian føler nu at der er
en positiv stemning omkring Orø. Bl.a.
havde øboerne overrasket Søren
Kjærsgaard med initiativet til det royale
besøg.
ØSE-projektet anses som et
”smertensbarn” stor udskiftning i
arbejdsgruppen. Svend Seiberg er i gang
med at udarbejde projektbeskrivelse –
projektet går i 2 forskellige retninger,
nemlig ét projekt omkring
affaldshåndtering og ét projekt omkring
engarealer og afgræsning.
Kristian efterlyser brochuremateriale til
møde på Bornholm – evt. kunne ”Bliv
Øbo Nu” være en mulighed. Der søges
også efter materiale, som kan målrettes
til de nærmeste større byer.
b) Henrik omdelte og gennemgik regnskab
pr. d.d. samt et separat regnskab over
generalforsamlingen i Ø1

sammenslutningen.
4.
1. Ø-generalforsamlingen
a. Evaluering
b. Økonomi

a. Henrik Persson undrer sig over ikke at
have modtaget dagsorden, målsætning
eller andet materiale fra Sekretariatet
inden generalforsamlingen. Ligeledes
finder Henrik det forkert, at det ikke er
Sekretariatet, der står for opkrævning af
deltagerbetaling, Henrik vil udarbejde
en skrivelse til bestyrelsen om dette.
Gitte har lavet en kort notits, hvori hun
takker værtsfamilierne, og Kristian
skriver en ”stemningsberetning” til Orø
Nyt.
b. Der mangler 4.000 kr. i deltagerbetaling
– Henrik rykker. Ligeledes er
gavekontoen væsentligt påvirket af
arrangementet.

5.
Pølsesalg ved Ø-kontoret

6. Kommende møder
1. Næste møde
7. Eventuelt.

2.
1. Repræsentantskabsmøde i Odense 1.
weekend i november.
2. Erhvervsfremmeforsøg på småøerne.

Ø-kontoret har rettet henvendelse til de
lokale foreninger, om de har lyst til hver
især at stå for pølsesalg i forbindelse med
Ø-markederne i juli og august.
Enighed om, at Beboerforeningen ikke kan
påtage sig opgaven.

17. september 2013 kl. 19 på Biblioteket.
Campingpladsen har efter sigende givet op, og
forventer at lukke til efteråret.

1. Kristian deltager sammen med Ib
Ballisager, der repræsenterer Orøs
erhvervsliv.
2. 3 øer er udvalgt til erhvervsfremmeforsøget, nemlig Orø, Sejerø og Hjarnø.

Bestyrelsens underskrift.
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