Ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016 kl. 19.00 på Økontoret
1) Dagsorden nr. 8 -16
a) Deltog
b) Afbud
2) 2) Godkendelse af dagsorden
a) Dagsorden
3) Orientering og meddelelser:
a) Kasserer
4) Fast punkter: Kun påmindelser om vigtige
ting:
a)Lokalforum
b) Hallen

Referat.nr. 8
a) Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Henrik Persson,
Erik Fuchs, Peter Bach-Larsen og Berit Tannebæk.
b) Jonas Koop
Godkendt.
1 kontingent indgået siden sidst – varekøb 150,kr. i Dagli’Brugsen.
a)Behandles under pkt. 11.
b) Ekstraordinært møde den 27. september 2016
på baggrund af facebook-debat om Ron Daniels.
Problemerne er blevet løst og Ron har ”lagt låg på
debatten”.

c) Ø-kontoret
c)??
d) Færgekontaktudvalget
1)Henvendelse til Færge
Kontaktudvalget vedr. oprydning
e) Ø-sammenslutningen
1) Behandles under punkt 10
f) LAG Småøerne
1) Behandles under punkt 9
5) Møde med Lægen
a) Møde med lægen fredag den 16. sep.

d) Der vil blive sejlet samme antal cruises i
sommeren 2017 som i 2016. Der planlægges dokning i uge 14, 2017, hvor man igen vil forsøge at få
”Virus” til at sejle i stedet for en bus-løsning.
Henrik oplyste, at færgepersonalet har beføjelse
til at gribe ind, hvis man på kameraet ser nogen
smide affald, sidde med skoene oppe på sæderne
og lignende. Der indføres forskellige tiltag mod
cigaretskodder på begge havne.
Positivt møde med Tommy Budek og sygeplejersken Charlotte. Tommy Budek er åben overfor at
have en ekstra dag på Orø, men han oplyser
samtidig, at der er flere, der vælger at få en tid i
Holbæk. Dette skyldes måske tekniske problemer
med at booke tider på Orø over nettet.
Gitte oplyste, at det er muligt for pensionister i
Næsby at bestille en flex-kørsel til lægen, hvis
man er helt uden andre muligheder for at transportere sig til konsultationen. Men der bliver så
lang ventetid på at komme hjem, da det er en
anden bil, som skal komme udefra til hjemturen.
Telefonsvarerens besked om ”internt møde”
dækker over at der skal bruges tid på administra-

6) Fællesmøde med Lokalforum, Orø
Kontoret, Beboerforening, Holbæk
Erhvervsforum og Sune.
Fremtiden efter Sune, stopper 31. dec.

7) Fibernet
Der er holdt møde med Jens Tang fra
Fibia. Fibia vil trække fibernet på en stor
del af Orø. Det vil begynde på opgaven
sidst på året eller først på næste år. De
vil trække til alle bortset fra Næsby,
Enghaven og Orøgård

8) Mejeriet????

9)LAG/FLAG Småøerne
FLAG møde den 5.okt
Simon Drost ansøgning til FLAG om
penge til projekt: Levende havnemiljø
på Orø Havn.
FLAG Småøernes beslutning: Vedhæftes

a)

tion/dokumentation.
Gitte og Jens følger op på sygeplejerskedækningen, og vil gerne formidle info fra Tommy Budek,
både på Facebook og på Brugsens opslagstavle.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal stå for
opgavefordeling og strukturering af Ø-kontorets
opgaver, når Sune stopper. Beboerforeningen har
ikke ressourcer til at varetage turismeopgaver
som f.eks. sommerhusudlejning på ugebasis.
Det overvejes at søge nye LAG-midler til en
deltidsansat, som kan koordinere indsatsen på Økontoret, som fremover må baseres på mere
frivillig arbejdskraft.
Henrik Persson er skuffet over, at Fibia kræver en
tilmeldingsprocent på 55, svarende til 113 husstande fra den nordlige del af øen.
Sidste nyt: TDC er også ved at komme på banen.
Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for
ærgrelse over, at dette først sker nu – hvor mange
har ikke tilmeldt sig Fibia, fordi de ønskede at
beholde deres nuværende HomeTrio løsninger.
Måske mulighed for at presse på overfor TDC?
Det er fint, hvis der kan komme et genbrugsprojekt i gang på Mejeriet, men ikke noget som
Beboerforeningen har ressourcer til at gå ind i.
Jens Bloch skriver et pænt brev til Simon Drost,
hvor han meddeler, at det ikke ligger i Beboerforeningens regi at støtte projektet. Erik Fuchs har
efterfølgende oplyst, at Simon Drost havde
fremlagt 5 støtteerklæringer, så Beboerforeningens støtte var unødvendig.

10)Ø-sammenslutningen
a) Repræsentantskabsmøde
b) Postnummer
c) Fragtpriserne

a) Jens og Erik deltager i mødet 4.-6. november.
Bosætningsgruppen (Erik Fuchs og Eva Terkildsen)
arbejder videre med forslag til nødvendige
ændringer i lejeloven.
b) Erik har rykket både ministeriet og Post Nord.
c) Det forventes, at bekendtgørelsen ændres,
således at kun biler med CVR-nr. får fragtprisen
nedsat.
M.h.t. persontransport oplyses det, at tilskuddet
pr. 11. oktober er opbrugt, så enkeltbilletter igen
sælges til fuld pris. Men de måneds- og klippekort,
der er købt til den billige pris, er naturligvis stadig
gyldige.

11)Lokalforums fremtid
a)Hvad nu hvis Lokalforum bliver
nedlagt eller lavet til en forening ?

Lokalforums formand har meddelt, at hun fraflytter Orø pr. 1. november. Der er kun ganske få
folkevalgte tilbage, og kommunen overvejer nu
Orø Lokalforums fremtid, evt. at omdanne til en
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ny forening, eller – mere sandsynligt – at nedlægge Lokalforum, hvorefter Beboerforeningen
overtager opgaven som talerør til Holbæk
Kommune.
Henrik Persson opfordrer Jens Bloch til at
kontakte Allan Lystrup for at se vedtægterne, for
Beboerforeningen kan ikke tage stilling, før vi
kender kommunens krav. Hvis Beboerforeningen
skal overtage Lokalforums opgaver, følger der
formentlig også et beløb med i samme størrelsesorden, som det Lokalforum hidtil har modtaget.
12)Juletræ

13) Eventuelt

14) Næste møde

Søndag den 27. november. Koordineres med
Hestebedgaard. Der skal være meget bedre styr
på kabler, stik og juletræskæder. Gitte spørger
Lasse, om Falck for sidste gang kan køre
Julemanden (Steen Sejer),
Gitte foreslog, at møderne fremover holdes kl.
17.00 – der var flere, som fandt det problematisk,
og bestyrelsen aftalte som kompromis, at fremtidigt mødetidspunkt er kl. 18.00 – der vil blive
købt brød og pålæg til fælles spisning.
Tirsdag den 8. november kl. 18.00 på Ø-kontoret.
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