Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 12. – 8. – 2015 klokken 19 00 på
Ø-kontoret
1) Referat nr. 6 15
a) Deltog
b) Afbud
2) Godkendelse af dagsorden og referater:
Sidste referat skal gennemgås.
a) Dagsorden den 12. – 8. - 15

3) Orientering og meddelelser:
a) Formanden
i) Orientering og meddelelser:

b) Kasserer
i) Regnskab
ii) Budget

a) Jens Bloch, Erik Fuchs, Henrik Persson, Berit
Tannebæk og Peter Bach-Larsen .
b) Gitte Busk-Clausen
Denne dagsorden tager udgangspunkt i opfølgning af referatet fra juni-mødet.
Bosætningskampagne på Ø-dagen 7. juni var
velbesøgt – Jens har mange kontakter der vil
leje boliger. Sune har lavet pressemeddelelse
om bosætning, har været bragt i bl.a. Nordvestnyt og By & Land.
Da det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at
kontakte grundejerforeningernes formænd,
foreslog Henrik at der laves en skrivelse til alle
sommerhusejere, som beskriver muligheden
for at udleje sit sommerhus. Kan uddeles af
Cykelklubben.
Der blev kort drøftet problematikken i.f.m.
Lejelovens bestemmelse om min. 1 års opsigelse ved salg af en ejendom.
Næste mulighed for at opstille kampagneboden
vil være den 4. september, hvor der er Natløb i
Holbæk, og butikkerne har længe åbent. Jens
checker med Gitte – kan vi overkomme det, så
gør vi det, ellers OK at sige fra.
De 3 ”ruiner” er solgt, renovering påbegyndt.
a) Jens oplyste, at der på Folkemødet på
Bornholm var udloddet 2 gange oplevelsesweekend på Orø – Jens informerer vinderne.
Arrangementet løber af stablen i MCweekenden.
Der indkaldes til stiftende generalforsamling i
Støtteforeningen for Ø-kontoret. Den oprindelige dato – 1. september – rykkes, da mange er
bortrejst. Nærmere info følger.
Der har været afholdt en workshop på Holbæk
Forsyning med temaet Orø som foregangsø på
det grønne område. Forslagene var mange,
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f.eks. genbrug, undgå at køre kompost ud af
øen, ”Loppebod” med genbrugstøj/møbler.
Henrik refererede fra en tilsvarende ordning i
Hvidovre, at der omsattes for ca. 200.000 kr/år.
Jens har et notat fra mødet, som han vil forsøge
at scanne og sende til bestyrelsen.
Ny skipper er ansat på Holbækfærgen pr. 1.9.
Pensionistrabat i ydersæsonen genindføres.

4) Henrik I. ?
5)
Fragttakster

5) Ny ejer Orø Kro

7 ) Østre Færge

8) Lokalforum

9) Skt.Hans evaluering

b) Henrik oplyste, at der er afholdt udgift på
4.516 kr. til vandtæt pavillon og plastickasser til
kampagnemateriale. Endnu ikke modtaget
regning på foldere fra Ø-kontoret.
Efterfølgende er det oplyst, at vi endelig har
modtaget de 1.000 kr. fra Lokalforum i.f.m.
banneret fra sidste år.
Der er indmeldt 2 nye medlemmer, så vi nu er
oppe på 129 medlemmer. Årets overskud er
indtil videre på 6.867 kr.
Der er modtaget 69.100 kr. i støtte fra ”Aktiv af
Natur” til stier, shelters m.v. Henrik og Sune
aftaler snarest et møde herom.
Henrik Iversen fratræder som pedel –
afskedsreception 28. august 2015.
Fragttaksterne er nu nedsat med 20%. Reglerne
siger, at de kan nedsættes med op til 80%, ikke
at de skal nedsættes med 80%. Coop har en
særlig – solidarisk – fragtordning, og kommer
ikke ind under den nugældende ordning.
Beboerforeningen (Erik Fuchs) kontakter Holbæk Kommune, der anmodes om at præcisere
reglerne for Østre Færge.
Erik Fuchs har talt med Ole Brinkmann, der
oplyser at det er driftsselskabet, der er solgt –
ikke bygningen. D.v.s. at de nye ejere overtager
selskabet og betaler leje til Orø Ejendomme.
Der har været overvejelser om en repræsentant fra Østre Færge skal inddrages i Færgekontaktudvalget. Beboerforeningen bør markere
Svend Jensens fratræden.
Jens har skrevet et forslag til ændring af retningslinier (vedtægter). Har endnu ikke fået nogen reaktion på forslaget. Kun 2 medlemmer af
Lokalforum (samt Sune Abelgren og Trine Lindhard-Roux) deltog i Lokalforums seneste møde.
Næste møde er den 2. september, hvor Erik
Fuchs er bortrejst.
Jens har takket alle medvirkende. Flemming
Damgaard har svaret, at han var glad for samar2

10. Afslag på dispensation til
sommerhusbeboelse.

10) Evt.
a) Flagning
b) Sundhedsdag
c) Mini-folkemøde for
Isefjordskommunerne?
d) ”Venlig-Boerne”

11) Næste møde

bejdet. Jens vurderer, at Skt. Hans festen er en
bæredygtig tradition som skal videreføres.
Næste gang skal der snakkes BÅL i god tid, så
Henrik ikke skal sidde oppe hele natten og holde
vagt.
Jens Aasted, der er ejer – og pensionist – har
fået afslag på ansøgning om dispensation, fordi
han kun har ejet ejendommen i et år. Vi bør gå
ind i denne sag – evt. ”hænge kommunen op” på
den blanket, der er på deres egen hjemmeside.
Det er tydeligt, at kommunen i dette afslag ikke
har været opmærksom på den lovændring, som
blev vedtaget 19.12.2014. Henrik kontakter
kommunen.
a) Steen Seier ønsker at stoppe som flagmand –
efterfølgende oplyser Jens, at Osvald Laursen er
villig til at overtage hvervet.
b) Peter deltog som observatør i Sundhedsdagen
– mener ikke at det vil være relevant for Beboerforeningen at deltage, vi vil formentlig ”drukne”
i kommunale tilbud og store organisationer som
f.eks. Ældresagen, Hjerteforeningen og Gigtforeningen.
c) Brainstorm – idé om et mini-folkemøde for
Isefjordskommunerne, evt. i forbindelse med
Orø Dagen. En række politiske møder og stande
fra de forskellige partier.
d) Jens har deltaget i arrangement med ”VenligBoerne”- en organisation der tager godt imod
flygtninge – han understreger, at han har
deltaget som privatperson og ikke på vegne af
Beboerforeningen.
P.g.a. flere bestyrelsesmedlemmer er bortrejst,
flyttes mødet til 15.9. kl. 19.00 på Ø-kontoret.

Bestyrelsens underskrift.
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