Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 13.– 9.– 2016 kl. 19.00 på Økontoret
1) Dagsorden nr. 7 -16
a) Deltog
b) Afbud

2) 2) Godkendelse af dagsorden
a) Dagsorden

Referat.nr. 7-16
a) Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Henrik Persson,
Erik Fuchs, Peter Bach-Larsen, Jonas Koop og Berit
Tannebæk.
b) Ingen afbud.
Gæster: Pia Schmidt og MaLinda Chase.
Mødet starter med pkt. 6 vedr. Sune, herefter
Fibernet, øvrige punkter behandles efterfølgende
a.h.t. de fremmødte gæster.

3) Orientering og meddelelser:
a) Kasserer

1 kontingent indgået siden sidste møde.

4) Fast punkter: Kun påmindelser om vigtige
ting:
a)Lokalforum

a)Der henvises til pkt. 6.
b) Intet nyt siden seneste bestyrelsesmøde,
c) Ø-kontoret flytter tilbage til Bygaden 32 efter
weekenden 17.-18. september. Cykeludlejning
henvises til Kroen.
d) Ib Ballisager fortsætter som formand. Næste
møde holdes den 22. september. Henrik Persson
undrer sig over, at udvalget ikke har været
involveret i spørgsmål om fordeling af statstilskud.
e) Der er nedsat et udvalg omkring bosætning,
bestående af Erik Fuchs og Eva Terkildsen, som
undersøger muligheder for ændring af lejeloven.
Repræsentantskabsmøde i Odense den 4.-6.
november. Erik og Jens deltager.
f) Der var 800.000 kr. til fordeling – ansøgninger
for godt 1 mio. kr., men med Sunes annullering af
ansøgning kunne man imødekomme Togklubbens
ansøgning om midler til køb af ”Tivoli-tog”.
F-lag (Fiskeri/havne LAG) ansøgningsfristen er
overskredet i denne omgang. Der vil være
mulighed for, at Vinterbaderne næste gang kan
søge støtte til etablering af sauna, da det vedrører
havneområdet.
Følgende punkter ønskes drøftet på mødet:
Informationsniveauet er ikke godt nok. Det skal
være gennemskueligt, hvad der er Tommy Budeks
område, og hvad der er regionens.
Det er et stort problem, at man ikke over nettet
kan bestille tider på Orø. Bør løses snarest muligt.

b) Hallen
c) Ø-kontoret
d) Færgekontaktudvalget
e) Ø-sammenslutningen
f) LAG Småøerne

5) Møde med Lægen
a) Gitte og Jens har møde med lægen
fredag den 16. sep.

6) Fællesmøde med Lokalforum, Orø
Kontorets repræsentanter og Sune.
a) Sunes fremtid, stopper han 31. dec
2016.

9) Fibernet
a) Eventuelt møde med frokost søndag den
18. sep.

10) Forenings dag
11) Postnummer

12) Eventuelt
13) Næste møde

Gitte og Jens undersøger forholdene omkring
ydernummer og refusion af udgifter til natture til
vagtlæge m.v.
Sune Abelgren var forhindret i at deltage i mødet,
og et nyt møde blev aftalt til den 4. oktober 2016.
MaLinda Chase laver et oplæg. Det blev oplyst, at
Sune havde annulleret sin ansøgning om LAGmidler. Både Beboerforeningen og Lokalforum
ønsker en skriftlig forklaring på dette.
Efterfølgende er dette møde blevet aflyst.
Enighed om at droppe frokostmødet. Jens Bloch
og Pia Schmidt forsøger at få et møde med Fibia
umiddelbart efter fristens udløb 1. oktober. Der er
visse øer, bl.a. Sejerø, Femø og Fejø, hvor det er
lykkedes at få etableret fibernetforbindelser til
trods for at de er færre beboere end Orø.
Det forsøges at få oplyst, hvor mange tilmeldinger
der er i de enkelte områder på Orø. Pia Schmidt
har konstateret, at der er fejl i tilmeldingslisterne.
Henrik Persson tilbyder at opdatere listerne, hvis
Fibia ikke ønsker at gøre det.
Det virker urimeligt, at det skal være
sommerhusene som afgør, om der er basis for at
etablere fibernetforbindelse. Henrik Persson
foreslog, at grundejerforeningerne i Næsby går
sammen om at søge Bredbåndspuljen for på
denne måde at få Fibia til at gå ind i projektet.
Udsættes til foråret 2017 – Hallen er orienteret.
Ansøgning om postnummer 4305 er sendt både til
PostNord og ministeriet. Der skal formentlig laves
en husstands-rundspørge før det kan træde i
kraft. Erhvervs-adresser vægter tungere end
private.
Intet under dette punkt.
12. oktober kl. 19.00 på Ø-kontoret.
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