Ordinært bestyrelsesmøde mandag den 14. maj 2018 kl. 19.00 på biblioteket
1)Dagsorden nr. 4 -18
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) Ø-kontoret
b) Færgekontaktudvalget
c) Hallen
d) Ø-sammenslutningen (herefter
forkortet SaDS)

5) Beredskab

Referat.nr. 4
a) Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Henrik Persson,
Peter Bach Larsen, Berit Tannebæk og Helene Garly.
b) Tanja Duurlang og Cathrine Dolleris.
Gæst: Lillian Pedersen
Dagsorden godkendt med bemærkning om, at Ødagen behandles under pkt. 11, eventuelt.
a)Kontingent indbetalt af 4 nye medlemmer, så i alt
183 betalende pr. d.d.
Mødeudgifter i.f.m. SaDS dækker også LAG-møder.
Kørselsudgifter dækkes af SaDS og belaster ikke
Beboerforeningens regnskab.
Overskud pr. d.d. ca. 12.000 kr.
a)Bestyrelsesmøde 7. maj. Årsmøde for støttemedlemmer og øvrige interesserede den 23. maj.
MaLinda Chase udtræder. Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslås Peter Trier eller Mette Bengtsson.
b) Udvalget eksisterer formelt ikke, før kommunen
har godkendt Beboerforeningens overtagelse af
Lokalforums opgaver. Holbækfærgen sejler
kontinuerligt på Ø-dagen.
c) Ekstraordinært møde den 15. maj p.g.a. Jørn
Bigums opsigelse. Der annonceres snarest muligt
efter ny tilsynsførende.
Generalforsamling på Mandø 26.-27. maj. Jens og
Peter deltager. Materiale vedr. fastfrysning af færgers
serviceniveau blev drøftet. Principielt vigtigere at
øremørke tilskud til færgerne end at fastfryse serviceniveauet.
På forslag fra Henrik Persson vil spørgsmål om Øboligselskab blive rejst på den kommende generalforsamling i SaDS under punktet Eventuelt.
Forslag om nedgradering til frivilligt brandværn vil
medføre risiko for liv og ejendom, da der så ikke
længere vil være røgdykkere til at redde mennesker
ud af brændende bygninger. Det påstås, at Bramsnæs
Brandvæsen kan være her på 25 min., men det er

6) Lokalforum.

7) Fartbegrænsningen

8) Skt.Hans fest

9) Flagstang nedpilning

10) Lægen

uforsvarligt hvis der udbryder brand på Orø Strand
eller andre socialpædagogiske opholdssteder.
Der vil være udfordringer i.f.m. manglende tankvogn
når/hvis Østre Færge indstilles p.g.a. storm eller
højvande, ligesom det vil være umuligt at få
Bramsnæs Brandvæsen over i de perioder, hvor den
store færge er på værft. Der er aftalt møde mellem
repræsentanter fra Orø og borgmester Christina K.
Hansen den 15. maj, og hun har lovet ”at øboerne
fortsat kan føle sig trygge”. Afgørelsen træffes den
25. maj. Lillian Pedersen tilkendegav, at hvis udfaldet
af mødet 15. maj var negativt, bør der planlægges
aktioner og mediedækning.
Beboerforeningen afventer stadig kommunens godkendelse af ”Hagested-modellen”. Der er søgt om, at
kommunen godkender at de foreslåede 4 borgermøder årligt er Lokalforum.
Det foreslåede borgermøde 17. maj aflyst p.g.a.
manglende nyt fra kommunen – Jens Bloch håber det
vil være muligt at arrangere et nyt borgermøde inden
sommerferien.
De involverede myndigheder kan ikke acceptere en
permanent fartbegrænsning på hele øen. Togfolkene
endte med at ”stå af” kampagnen, men de har nu fået
tilladelse til at køre til dyreparken og campingpladsen,
hvis de selv sørger for skiltning. Denne nu godkendte
ordning er tilsyneladende permanent.
Der er indgået et kompromis med campingpladsen,
således at Beboerforeningen betaler 3.000 kr. for
musikken, mod at det bliver muligt for gæster selv at
medbringe mad til en opstillet grill. Hvis man vil sikre
sig en siddeplads i teltet, kræves der madbillet til
150,- kr. (½ pris for børn).
Planen er stadig, at en ny stang skal være opsat inden
Ø-dagen. Jens, Gitte og Lasse nedtager den gamle
stang fredag d. 18. maj kl. 17 – Jens spørger Bo Møller
om at grave hul til faststøbning af ny glasfiberstang.
Tommy Budek har haft 2 ydernumre, og har nu
opsagt det, der er tilknyttet Orø. Region Sjælland har
opslået en stilling. Tommy Budek har foreslået, at der
tages kontakt til lægehusene i Skibby og Kirke Hyllinge for at høre, om nogle af de tilknyttede læger der
har interesse for at have 2 ugentlige vagter på Orø.
Alternativt er der kommet forslag om at kontakte en
pensioneret læge, som måske kunne tænke sig at
arbejde deltids på Orø.
Jens Bloch kontakter Pia Drostgaard, Region Sjælland,
for at høre om der er kommet kvalificerede ansøgere,
og om hvorfor det kan lade sig gøre at Sejerø med
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11) Eventuelt
Ø-dagen, bemanding/vagtplan

12) Næste møde

kun 350 fastboende kan få sin egen læge fra mandag
til fredag
Jens, Peter og Helene henter grej søndag d. 3. juni kl.
9.00 og starter opstilling på Ellens hjørne kl. 9.30.
Gitte kan passe bod om eftermiddagen. Gitte sørger
for foccaciabrød og skaffer smagsprøver af øl fra
Bryghuset og kryddersnaps fra Winnie og Erik,
Brogården.
Jens gav bestyrelsen en ”lektie for” til næste møde:
Tænk over hvad vi vil med øen, og hvordan bliver vi
ved med at få unge mennesker hertil?
12. juni kl. 19.30 på Biblioteket.
Jens vil evt. indkalde til ekstraordinært møde,
hvis/når kommunens godkendelse vedr. Lokalforum
foreligger.
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