Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 14.10.14 klokken 18.30 på biblioteket.
1) Dagsorden
a) Deltog
b) Afbud

1. Referat.
a) Jens Bloch, Henrik Persson, Kristian Krøger,
Gitte Busk-Clausen, Berit Tannebæk og Erik
Fuchs.
b) Ingen afbud.

2) Godkendelse af dagsorden og referater:
a) Dagsorden
b) Referat

a) Dagsorden godkendt, idet der tilføjes et
ekstra punkt 7) Flagstang.
b) Referat fra septembermødet godkendt.

3) Orientering og meddelelser:
a) Formanden
i) Orientering og meddelelser
b) Kasserer
i) Regnskab
ii) Budget

4) Ø-sammenslutningens
repræsentantskabsmøde og forslag til
vedtægstændringer.

a) Jens Bloch har inviteret ø-konsulent Sune
Abelgren Nielsen til at deltage i novembermødet.
b) Efter at der er betalt kontingent til Ø-sammenslutningen, er der et overskud på 2.875,-.
Henrik forventer kun ganske små udbetalinger
resten af året, så resultatet bliver positivt.
Budgetforslag for 2015 blev forelagt, posten
Energidag slettet, i stedet afsættes 5.000,- til
bosætning.
Kristian og Jens deltager i repræsentantskabsmødet 7.-9. november – Jens forlader dog
mødet lørdag kl. 13. Af væsentlige emner kan
nævnes forsikringsproblematikker og forslag til
ændring af vedtægter/love, således at der kan
vælges ad-hoc bestyrelsesmedlemmer i sager
af afgørende betydning som f.eks. sommerhussagen. Henrik mener, det vil være lettere at få
vedtaget, hvis forslaget udformes som at der
kan nedsættes ad-hoc arbejdsgrupper, hvor
formanden har møde- og taleret til bestyrelsesmøderne. Hele bestyrelsen indstiller Henriks
forslag.
Kristian mailer sin tale til ”ø-runden” til hele
bestyrelsen inden repræsentantskabsmødet.

5)
Vagtværn ??

Den seneste tid har der været mange tilfælde
af indbrud og hærværk, ifølge Jens harmonerer
dette dårligt med at man overfor tilflyttere
1

reklamerer med, at Orø er et fredeligt sted.
Kunne det være en løsning, hvis man skiftes til
at køre rundt i sommerhusområderne og
observere/rapportere mistænkelige biler og
hændelser?
Henrik foreslår at flest mulige tilmelder sig
Nabohjælp – og udbreder budskabet via Orø
Nyt og gennem klistermærker på vinduer og
postkasser, dette vil formentlig have en præventiv virkning.
Politiet har desværre forholdt sig helt passive i
forbindelse med Henriks anmeldelse af en
stjålet båd, som senere blev fundet med en
”fremmed motor” og en kniv liggende i båden.
6)Sommerhuse og dispensationer

7) Flagstang

8) Eventuelt

Beboerforeningen er bekendt med at ét
pensionistægtepar (ejere) har fået afslag på
helårsbeboelse. Gitte sørger for, at Kristian får
kopi af afslaget og dette ekspederes videre til
John Harpøth.
2 beboere, der havde problemer sidste år, har
indtil videre intet hørt fra kommunen.
Ifølge Henrik ”sejler det” i kommunen, og han
henviste til en Facebook-gruppe ved navn
Hovsa Holbæk.
Flagstangen er blevet midlertidigt repararet og
rejst op igen. Forventes at kunne holde 5 år, til
den tid skal der ansøges om en helt ny
flagstang. Ærgerligt at den ikke blev malet,
mens den var lagt ned.
Der er tilsyneladende ”fred på færgefronten”, i
hvert fald for 2015.
Et af holdene har fået den ”skik” at lukke
færgen af før afgangen fra Holbæk 19.30 – til
stor gene for bl.a. pensionisterne. Kristian tager
problemet op i Færgekontaktudvalget.
Brugsen ønsker at overtage grunden overfor,
for at sikre areal til kræmmermarkeder og på
sigt til ny placering af benzintank. Der har fra
kommunens side været tvivl om man ville
sælge – spørgsmålet behandles på førstkommende byrådsmøde.

Bestyrelsens underskrift.
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