Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. 11. 2014 på biblioteket.
1) Dagsorden nr. 10:
a) Deltog
b) Afbud
2) Godkendelse af dagsorden og referater:
a) Dagsorden den 11.- 11. - 2014
b) Referat den 14. – 10. - 2014
3) Orientering og meddelelser:
a) Formanden
i) Orientering og meddelelser
b) Kasserer
i) Regnskab
ii) Budget

a) Jens Bloch, Kristian Krøger, Henrik Persson,
Erik Fuchs og Berit Tannebæk (ref.)
Gæst: Sune Abelgren Nielsen, Ø-konsulent
b) Afbud fra Gitte Busk-Clausen
a) Godkendt, idet punktet Budget udgår.
b) Godkendt med bemærkning om, at tiltag
omkring Nabohjælp er igangsat.
a) Flagstangen er rejst igen. Steen Sejer har
købt vimpel. Menighedsrådet vil donere et flag.
Køb af Brugs-grunden behandles på byrådsmøde 11. november
Spørgsmål om regning til Lokalforum i.f.m.
bosætningskampagnen skal afklares.
Jens har deltaget i interessant konference om
seniorliv på landet, og er indbudt til Økontorets bestyrelsesmøde 15. november
b) Efter betaling af kontingent til Ø-sammenslutningen er der pr. 11. november et overskud
på 2875,- kr, som dog forventes reduceret
betydeligt af rejseudgifter. Der forventes en
indbetaling fra Lokalforum.

4) Introduktion af Sune – turistkoordinator mv.
Til gensidig inspiration

Sune fortalte om sine første uger på Orø, hvor
han har været i kontakt med de fleste fora og
foreninger. Sunes træffetid er indtil videre
onsdag-torsdag-fredag i Ø-kontorets normale
åbningstid.
Sune har været på en inspirationstur og har
udarbejdet en tidsplan for perioden indtil
turistsæsonstart 2015. Fremme af bosætningen
på Orø vil blive et af Sunes primære projekter.
Han er blevet præsenteret for forespørgsler fra
potentielle huskøbere, der ønsker en
forhåndstilladelse til helårsbeboelse i
sommerhus – det kræver bankerne for at
medvirke til handlerne. En anden af Sunes
væsentligste opgaver er en ny hjemmeside for
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5) Referat af repræsentantskabsmødet v/
Kristian
Herunder fibernet mv.
Og kommende konferencer vi bør
deltage i.

Ø-kontoret, som går i luften snarest - inklusive
en Ø-kalender. Henrik Persson foreslog at Sune
skulle koordinere en SMS-service, hvor man
kunne tilmeldes sig forskellige grupper efter
hvilke informationer man ønskede tilsendt
(f.eks. om vandforsyning, færgedrift, renovation o.s.v). Ligeledes har der været ønske om
en ”sms-guide-tilkaldefunktion”.
Lovforslag om helårsbeboelse i sommerhuse
forventes behandlet i Folketinget inden jul.
Sekretariatsleder Lise Thillemann distribuerer
materiale om forsikringer til alle Ø-beboerforeninger. Henrik Persson mener, vi skal arbejde for at sikre billigere forsikringer til øboere,
og gjorde samtidig opmærksom på, at hvis man
arbejder som frivillig i Holbæk Kommune, skal
man have en privat ulykkesforsikring. Tages op
på senere møde.
Forslag om indførelse af ”RAT-princip”, hvor en
kilometer sejlet med færge sammenlignes med
det det koster at køre en kilometer i bil, vil
formentlig få den kedelige konsekvens, at den
gratis persontransport ophører.
Muligheden for tilslutning til Fibernet blev
drøftet – det vil være en meget kostbar løsning.
Henrik Persson foreslog i stedet en trådløs
netløsning i stil med ”SamsøNet”.
Fra Ø-runden kan kort nævnes, at gratis færge
til Endelave har genereret et overskud på
400.000 kr. Agersø Skole er lukket, og problemer med færgemangel har gjort pendling
næsten umulig. Askø har fået fibernet via SEASNVE. Fur Privatskole er startet op. Lyø belastes
af at færgeturen tager 1 time hver vej, problematisk at få en hverdag til at hænge sammen.
Der er opført nye diger på Omø, her er skolen
desværre lukningstruet, kun 6 elever tilbage.
Sejerø har ansat en ny læge, men også her er
færgetiderne et stort problem for pendlere.
Der har været nogen debat om konference- og
messedeltagelse, ofte for dyrt og med for lille
udbytte. En undtagelse er Folkemødet på
Bornholm. En relevant konference er ”Projekt
Next Stop”, hvor man forsøger at samle
erfaringer fra ø-organisationer i Sverige og
Finland (21.-23. november, desværre ingen fra
Orø der har mulighed for at deltage), et andet
relevant arrangement er høring om
finansieringsmuligheder, den 26. november på
Christiansborg.
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6) Sommerhusene
Opdatering

Kristian har modtaget information om en konkret sag, hvor en syg husejer har fået et standardafslag. Kristian forsøger at få kontakt til
diverse embedsmænd. John Harpøth er sat ind i
sagen, det samme er Lone Møller i ministeriet –
i et forsøg på at få afgørelsen omstødt.
Pensionistparret, hvis sag blev drøftet på
oktobermødet, har fået medhold i deres klage.

7) Kampagne i hallen og på facebook

Beboerforeningen har reserveret en stand på
julemarked i Hallen 29. november. Med hensyn
til synliggørelse på Facebook foreslår Henrik
Persson, at der oprettes en profil for Orø
Beboerforening, som kan blive medlem af diverse grupper. Sune tilbød at assistere, og at
holde et møde med Henrik Persson om facebookstrategi. Info herfra på decembermødet.
”Seniorliv på landet” var en interessant og yderst
relevant konference. Et par af de debatterede
emner var hvordan man holder liv i nærbutikkerne, samt ”telemedicin” når den lokale læge
går på pension og hæveautomater når bankfilialen lukker. (På Orø kunne Ø-kontoret være
en oplagt placering for en hæveautomat).

8) Referat af møde på Christiansborg

9) Næste møde

Tirsdag den 2. december 2014 kl. 18.00 hos Jens
Bloch, Brøndevej 54. Spisning, så husk at melde
afbud i god tid.

Bestyrelsens underskrift.
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