Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 12.-01.-2016 kl. 19 på Orøkontor.
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Referat. nr. 1 - 16
a) Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Henrik Persson, Erik
Fuchs, Peter Bach-Larsen og Berit Tannebæk.
b) Ingen afbud.
Dagsorden godkendt.
Henrik Persson gennemgik regnskabet for 2015. Der er
stigende kontingentindtægter i.f.t. 2014, disse vil stige
yderligere i 2016. Liste over medlemmer, der ikke har
betalt i 2015, blev gennemgået. Jens sørger for rykkere
og omdeling af disse.
Svaret fra Sundheds- og Ældreministeriet: at regeringen - for at imødegå udfordringen med lægedækning - vil nedsætte et særligt lægedækningsudvalg.
Udvalget skal skabe overblik over fordelingen af
praktiserende læger på tværs af landet og komme
med løsningsforslag til, hvordan man kan sikre en
bedre lægedækning. Midlerne kan altså ikke bruges
til en konkret ansættelse af en læge på Orø.
Referat fra borgermødet sendes til Orø Nyt med enkelte
rettelser.
Der har været en del polemik omkring betaling for
natlig transport til vagtlæge/skadestue: Hvis det er
lægen der ordinerer natlig transport (til pensionister),
skal det offentlige betale.
Der har indtil videre været væsentlig flere ambulancetransporter i 2016 end på samme tidspunkt i 2015.
Erik Fuchs checker med Henry Larsen, Sejerø, og hører
hvordan de har fået region Sjælland til at dække udgifterne til en ny lægeklinik.
Jens og Gitte får næsten daglig henvendelser fra mulige
nye lejere. En række ejendomme, som har stået til salg
længe, er nu lejet ud til børnefamilier.
Jens har deltaget i møde hos VAB, som er positive
overfor planer om at bygge på Orø – muligheden for at
bygge ved Dagli’Brugsen undersøges p.t.
Karen Ellemann og Troels Lund Poulsen deltager i økonferencen. Holbæk Kommune repræsenteres af Ole
Hansen (Soc.dem.) Fælles transport er ikke hensigts-
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mæssig, så Jens lægger bil til.
Det udsendte datablad blev gennemgået og godkendt.
Gitte savner information fra Færgekontaktudvalget,
men kunne oplyse, at Holbækfærgen skal i dok i uge 17.
Nye fartplaner og prislister kan ses på færgernes
hjemmesider. Der er kun sket en reduktion på 40% på
fragtpriserne, Loven siger, at ikke brugte midler SKAL
anvendes til andre færge-tiltag.
Intet nyt, da der ikke har været bestyrelsesmøde siden
november. Næste bestyrelsesmøde er 25. februar
2016, hvor tidspunktet for Hallens generalforsamling
fastlægges.
Fra den seneste pulje er der tildelt LAG-midler på
45.000 kr. til skiltning og 65.000 kr. til shelters.
Der er indkommet 6 ansøgninger til behandling på
møde d. 20.1.16, det ansøgte beløb udgør ca. 1,3 mio.
kr.
Erik Fuchs forventer at blive erklæret inhabil i.f.m.
eventuelle ansøgninger fra Orø.
Der er varslet en reduktion på ca. 30% i midler til LAG
Småøerne.
Henriks udkast til dagsorden blev gennemgået og godkendt. På valg som bestyrelsesmedlemmer er Erik
Fuchs, Henrik Persson og Berit Tannebæk, der alle
genopstiller. På valg som suppleant er Peter BachLarsen, der genopstiller. Herudover skal der vælges
yderligere en suppleant.
Henrik har sendt dagsordenen til Orø Nyt.
Værestedet er reserveret, og det vil være muligt at
komme ind og stille borde m.v. op fra kl. 18.00.
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring til §4 således:
”Alle med interesse i Orø kan blive medlemmer af Orø
Beboerforening, men kun fastboende kan vælges til
bestyrelsen”.
Fortsættelse af bosætningsprojekt!
Færdselsprojekt i samarbejde med skolen – startes op
efter skolefesten 17. marts 2016.
Forslag om ”nytårskur” på Orø Kro (Idé der opstod ved
Carsten Rougs afskedsreception).
Der har været rejst en problematik omkring momspligt
for Orø Havn (Begrundet i havnens status som
trafikhavn). Holbæk Kommune betragter Orø Havn som en
Erhvervshavn, herunder Trafikhavn. Holbæk Kommune
mener at Orø Havn nu er eneste havn i Holbæk området som
skal defineres som en Erhvervshavn, idet Holbæks Havn har
mistet denne status!

Næste møde: 9. februar 2016 kl. 19.00 på Orøkontor.
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