Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 14. august 2018 kl. 19.00 på biblioteket
1) Dagsorden nr. 6-18
a) Deltog
b) Afbud

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

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

5) Borgermøde
a) Lokalforum
b) Færgekontaktudvalg

Referat.nr. 6-18
a) Jens Bloch, Henrik Persson, Peter Bach Larsen og
Berit Tannebæk.
b) Gitte Busk-Clausen, Cathrine Dolleris og Helene
Garly. Tanja Duurlang fraværende uden afbud.
Gæst: Ib Ballisager
Dagsorden godkendt.
Pr d.d. 193 betalende medlemmer. I regnskab ændres
posten ”Bosætning” til ”Agitation”, da det ikke giver
mening at køre bosætningskampagne uden at have
egnede lejeboliger at tilbyde. ”Diverse udgifter” er
tilbehør til flagstangen.
b) Peter deltog i møde 13. august. Hanne Ringius er
fungerende formand, da Nol Wijnholds er sygemeldt.
Økonomien er i bedring. Cykeludlejningen har været
god i sommer. Der er ønske om at se regnskabsudskrift på hvert møde.
c) Stadig ingen færgekontaktudvalg, det oprettes
forhåbentlig på borgermødet 3.9.
d) Næste møde bliver den 21.8. For at styrke
Beborforeningens position i Hallen indtræder Henrik
Persson som Beboerforeningens repræsentant, da
Berit Tannebæk er folkevalgt.
e) Peter deltager først efter en evt. Beslutning om at
Orø vil & kan være med i dette nye bosætningsnetværk. Punktet skal bl.a. behandles på det kommende
SaDS bestyrelsesmøde d. 22. August hvor Peter
deltager.
a)Der er i Orø Nyt indkaldt til borgermøde den 3.9. kl.
19.00 på Orø Kro. Bestyrelsen samles til et formøde
2.9. kl. 19.00 på Biblioteket, hvor vi bl.a. skal
gennemgå de indkomne ansøgninger til projekter og
se om de opfylder kriterierne. Der udarbejdes en
endelig dagsorden, som vil blive vist på skærm, og
aftales en procedure for afstemning om fordeling af
midlerne.

Der var forslag om at spørge den nye læge, om han
ville deltage på borgermødet – dette ville ganske
givet tiltrække mange deltagere. Herudover vil der
være indlæg fra dem ny distriktsbetjent Henning
Jørgensen, tryghedsambassadør Jens Bloch,
forstander Søren Nielsen, OrøStrand, beredskab
(Gitte Busk-Clausen?), samt Akutteam Holbæk vedr.
værested for psykisk sårbare borgere.
b)Ib Ballisager gennemgik forslag til kommissorium
for et kommende Færgekontaktudvalg, som søges
stiftet på borgermødet. Ib Ballisager er selv kandidat.
Kommissoriet lægges ud på Beboerforeningens
hjemmeside inden borgermødet.
6) Shelter

7) Evaluering af fartbegrænsningen

De 2 shelters ved Vesterløb blev flyttet til
Campingpladsen p.g.a. misbrug/hærværk. Det er
aftalt med Campingpladsen, at de kan benyttes gratis,
men der skal betales for benyttelse af badefaciliteter
o.lign. Hvis der på et tidspunkt etableres en
opsynsordning, kan shelterne leveres tilbage til den
oprindelige placering.
På forespørgsel fra Jette og John Porting undersøger
Jens Bloch støttemuligheder til formuldningstoilet til
shelterne ved Hegneskoven.
Jens Bloch har udtalt til DR P4, at
hastighedsbegrænsningen har haft en positiv effekt.
Chikanerne ved adgangsvejen til Flenøgård er flyttet,
da de blokerede for landbrugsmaskiner. Det bør
overvejes at flytte chikanerne til vinter a.h.t.
snerydning.

8) Evaluering af skt.Hans fest

Udsættes til næste møde.
9) Badeplatform

10) Læge

11) Ungdomsklubbens pavillon

Lokalforum er formelt ejer af den badeplatform, der
er placeret ud for Nørrestænge. Den overdrages nu
til Campingpladsen, som fremover skal stå for
vedligeholdelsen.
Jens Bloch kontakter den nye læge for at høre, om
han har mulighed for at tale på borgermødet 3.9.
Pavillonen skal flyttes fra den nuværende placering
ved skolen. Kommunen har kontaktet Jens Bloch, der
har aftalt med Hallen/Henrik Iversen, at pavillonen
kan stå på et areal ved Hallen og her mere
hensigtsmæssigt bruges både som værested for
psykisk sårbare (i dagtimerne) og til Ungdomsklubben
(om aftenen).
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12) Asfalt

Jens Bloch har på opfordring skrevet og bedt om, at
der asfalteres på Østre Færgevej, da hullerne her er til
fare for trafiksikkerheden. Jens undersøger, om
aftalen mellem Holbæk Kommune og Colas er
udløbet.

13) Evaluering Ø-dur
Udsættes til næste møde.
14) Evaluering af Landdistrikternes
fællesråd besøg

Rundvisning i.f.m. politikernes ”Ø-hop” blev positivt
modtaget.

15) Fredagsmøder ved brugsen

Ordningen startet for at imødegå bøvl og usaglig
debat på Facebook, ønske om at møde klagerne
ansigt til ansigt. Indtil videre kun få besøgende, men
Jens og Gitte overvejer at gentage møderne til næste
forår.
FORS’ kloakfolk har brugt hele fragttilskuddet, så der
er ikke noget tilbage til de lokale håndværkere. Nogle
mener, at ”Østre Færge har sovet i timen”.
Fremadrettet ved større anlægsopgaver bør Østre
Færge undersøge, hvor mange transporter FORS/
kommunen forventer, så tilskuddet kan fordeles mere
hensigtsmæssigt.

16) Fragttakster på Østre færge

17) Eventuelt
Intet under dette punkt.
18) Næste møde

11. september kl. 19.00 på Biblioteket.
HUSK formøde til borgermødet – 2. september kl.
19.00 på Biblioteket.
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