Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 12. dec . 2017 kl. 18.00 hos Jens
1)Dagsorden nr. 12 -17
a) Deltog
b) Afbud

2) 2) Godkendelse af dagsorden
a) Dagsorden
3) Orientering og meddelelser:

Referat.nr. 12
a) Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Henrik
Persson, Peter Bach Larsen, Cathrine Dolleris
og Berit Tannebæk.
b) Ingen afbud.
Under pkt. 4 tilføjes d) Ø-sammenslutningen.

a)Kommunens andel af omkostninger i.f.m.
postnummer 4305 er nu endelig indgået.

a) Kasserer
4) Fast punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:
a) Ø-kontoret
b) Færgekontaktudvalget
c) Hallen
d) Ø-sammenslutningen

a) Regnskabet udviser et mindre overskud,
Peter har bedt om kopi af regnskabet.
Turistchef Anne-Grethe Sørensen har rost Orø
Toget i høje toner, og vil gerne have det til
Holbæk i forbindelse med aftensalg i foråret
2018. Fiskekonkurrence Fjordlandet Open
løber af stablen 16.-18. marts 2018. Der er
nedsat et udvalg bestående af Anne-Grethe
Sørensen, Jens Bloch, Niels Drost og Nol
Wijnholds til at arbejde videre med 50km.zone, man håber på at kunne indføre det i
juni-juli og august.
b) Møde påregnes holdt inden jul, men
afventer vedtagelse af gratis færge til alle børn
under 12 år.
c) Møde holdt den 14. november. Der er
etableret ny, energirigtig belysning –
Tennisklubben roser den. Der har igen været
drøftelser om unge badmintonspillere, der
benytter Hallen som ”hotel”. Næste
bestyrelsesmøde er tirsdag den 20. februar
2018.
d) Fælles arrangement mellem LAG Småøerne
og Ø-sammenslutningen 28.-29. januar 2018
på Strynø. Der er stillet forslag om en fast
suppleant, så man ikke ”mister” møder.

5) Borgerservice og turisme

6) Lokalforum, hvad gør vi nu

7) Evaluering juletræstænding

8) Flagstang

9) Ældrepleje

10) Orø kro

11) Møde med turistchefen

12) Sommerskoler

Der eksisterer en borgerservice – 4 timer om
ugen, og de kan hjælpe med PC og
udprintning. Butikken drives nu kun af
frivillige.
Der etableres et møde mellem de borgere, der
på mødet 11.12.17 gav udtryk for, at ”de ikke
blev hørt” og repræsentanter fra
Beboerforeningens bestyrelse. Enighed om, at
det er en god idé at genindføre workshops.
Forslag om et besøg hos Hagested
Beboerforening.
For farligt at arbejde med åben ild ved
Hestebedgård, det er årsagen til at
arrangementet blev flyttet. Næste år starter vi
senere – kl. 16.00 – aht lysforholdene. Vi skal
orientere om, hvorfor vi laver fakkeltoget.
Selve tændingen af juletræet overvejes flyttet
til Brugsen.
Ansøgning om Ø-støttemidler til ny flagstang
er afsendt. Jens har modtaget bekræftelse.
Resterne af den gamle flagstang bliver fjernet i
weekenden 12.-13. januar 2018. Henrik sørger
for værktøj til formålet.
Hjemmeplejen er skuffede over, at der endnu
ikke er sket noget. Der er p.t. ikke mandskab
til terminalpatienter, som skal løftes af 2
hjælpere. Det er Lolland kommunes
behandling af Fejø, som har fået en påtale –
ikke Holbæk Kommune.
Der har været en del interesserede til
forevisning i forbindelse med den forestående
tvangsauktion. Der har samtidig været rygter
om alt fra sportsakademi over
flygtningecenter til ejerlejligheder.
Beboerforeningen vil gerne medvirke, hvis
nogen har brug for støtteerklæringer eller
lignende. Kroen er efterfølgende solgt på
tvangsauktion d. 18.12. til en lokal sommerhusejer og entreprenør, som vil renovere
bygningerne og videreføre den som kro.
Se under pkt. 4a – Ø-kontoret.
Et program til administration af
”pakkeløsninger” findes allerede hos Dansk Øferie.
Tanja, Bygaden 42, har været i praktik hos
Cathrine Dolleris i forbindelse med
iværksætterprojekter. Der søges etableret
kreative tilbud til turister, f.eks.
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13) Eventuelt

14) Næste møde

skulpturkursus, genbrugsværksted, pileflet
eller yoga. Økonomi er endnu ikke på plads,
det overvejes at koble projektet til et
oplysningsforbund. Der kunne evt. blive behov
for en underskudsgaranti. Det vil være en god
idé at inddrage turistchefen i projektet.
Lægen: Jens checker op på, om det er korrekt
at Tommy Budek fra 1. januar kun vil være på
Orø 1 dag om ugen, nemlig tirsdag. Det er ikke
acceptabelt og ikke i overensstemmelser med
de aftaler der lå, fra han startede konsultation
her på Orø.
Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 19.00 på
Biblioteket.
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