Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. december 2018 kl. 19.00 på
Langdalgård
1. Dagsorden nr. 8-18
a. Deltog
b. Afbud
c. Gæster

2. Godkendelse af dagsorden
a. Dagsorden

3. Fællesskaber
a. Ø-pedel
b. Muldtoiletter
c. Barakflytning
d. Trampestier

4. Regnskab

Referat.nr.
a)Jens Bloch, Henrik Persson, Peter Bach Larsen,
Berit Tannebæk, Cathrine Dolleris, Tanja
Duurlang og Helene Garly. Gitte Busk Clausen
mødte senere.
b) 2 af de nye kandidater, Jonas Koop og Lars
Koefoed, var forhindrede.
c) Britt Jensen
Dagsorden godkendt.
Jens opfordrede alle til at tænke over nye
kandidater til bestyrelsen.
Bente Meehan vil kun deltage i møderne, hvis
hun er udtrykkeligt inviteret.
a)Bente Meehan har haft møde med Tom. Et nyt
møde afventer, at Tom får en aftale med sin nye
skoleleder. Jens forventer ikke, at Tom har tid til
at påtage sig opgaven. Der kunne evt. ansættes
en medhjælper.
b)Intet nyt. Tanja spurgte, om der må skiltes
med, at vi søger folk til et shelterlaug.
c) Se under pkt. 12, Øasen,
d) Der lægges grus på 300 m ved ”Forklædet”,
frem for yderligere grusning bør der skiltes med
de naturmæssige udfordringer. Jens kontakter
Bente Meehan herom.
Allan Lystrup er så småt på vej tilbage.
Bestyrelsen ønsker, at Bente Meehan fortsætter,
da hun har bedre kendskab til Orøs forhold.
196 betalende medlemmer pr. d.d.
Julefesten har kostet 3.824,70 kr. En stor del af
beløbet dækker indkøb af nye lyskæder.
Når dette møde er afregnet, kommer regnskabet
ud med underskud. Henrik Persson tilkendegav,
at der ikke skal spares på mødedeltagelse i SaDS /
LAG, trods meget store udgifter til kørsel.

5. Faste punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:
a. Ø-kontoret
b. Færgekontaktudvalget
c.

C. Ø-sammenslutningen

6. Kommunalbestyrelsesmøde

7. Evaluering af juletræstænding

8. Orø-mønten

9. Borgermøde i marts med besøg af
Kystlivsfolk og den nye "bonde" på
øen. mv

10. Temadag om boligudfordringer på
små-øerne 27. oktober i Faaborg

a)Britt Jensen informerede om, at Ø-kontorets
formand Nol Wijnholds er afgået ved døden.
b) Intet nyt, udover at godstilskud starter igen pr.
1. januar. Dokning af Holbækfærgen sker fra 7.11. april 2019.
Den tidligere godkendte fordeling af tilskud
mellem Orø-Holbæk færgen og Østre Færge
fortsætter.
c) Seminar, se under pkt. 10.
Oktobermødet afholdes på Orø Kro. Der er
indkaldt ekspertbistand til lydforholdene.
Bestyrelsen skal komme med input til mødet.
Regn med ½ års ekspeditionstid.
Fint fakkeltog og god stemning trods regnvejret.
Der var rigeligt af gløgg, æbleskiver og kakao.
Måske skulle man til næste år lave en aftale med
Forsamlingshuset om, at de ikke serverer det
samme lige op til arrangementet.
Nyt træ med rod doneret af Stengården. Det
eksisterende træ fældes, når lysene er
afmonteret.
Peter, Jens og Nicolai Nicolaisen har arbejdet
videre med planerne. Der skal etableres en
selvstændig komité, som skal referere til de
respektive foreninger på øen.
De borgere, der synes at projektet er en
fremragende idé, opfordres til at stille sikkerhed
for projektet.
Dato for borgermødet bliver 5. marts 2019.
På mødet evalueres de projekter, som fik tilskud
på mødet 3. september 2018. Midlerne for 2019
udloddes samlet på efterårsmødet, da man
vurderer, at der ellers vil blive tale om for små
beløb.
Carsten Hviid og Thure vil holde oplæg om
kystlivsprojektet, og den nye ”storbonde” er
interesseret i at fortælle om sine planer.
Repræsentanter fra Boligselskabernes
Landsforening deltog på temadagen. Det
vurderes, at det vil blive umuligt at etablere flere
almene boliger på Orø. Forslag om andelsboliger
med fælleshus, publikummet er dem, der p.t. bor
i egne sommerhuse.
Tidsbegrænsede udlejninger kan forlænges gang
på gang.
Peter og Henrik opfordrer lokale til at indrette
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11. Sagen med sommerhuset i Salvig

tomme, egnede huse til flere lejeboliger.
Den pågældende lejer har fået dispensation
gældende for 5 år.

12. Ø-asen

Folkene bag Øasen indbyder alle interesserede til
en workshop 11. januar 2019.
Sissel og Lasse har haft drøftelser med
kommunen om at flytte projektet til pladsen
foran Hallen.

13. Fastlæggelse af generalforsamling.

26. marts 2019. Sted fastlægges efter nytår.

14. Status om fartbegrænsninger.

Jens har talt med Anne-Grethe Sørensen om
chikanerne. Enten skal de fjernes, eller flyttes så
de står overfor hinanden. Men nu haster det at få
dem flyttet, inden sneen kommer.

15. Eventuelt

Intet til dette punkt.

16. Næste møde

8. januar 2019 kl. 19.00 på Biblioteket.
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