Ordinært bestyrelsesmøde mandag den 20. januar 2014 kl. 19.00 på biblioteket.

1) Dagsorden nr. 10:
a) Deltog
b) Afbud

1. Referat. Nr. 10
a) Jens Bloch, Henrik Persson, Gitte BuskClausen og Berit Tannebæk.
b) Kristian Krøger

2) Godkendelse af dagsorden og referater:
c) Dagsorden den 20. januar 2014
d) Referat den 18. november 2013

a) Dagsorden for 20. januar 2014 godkendt.
b) Referat fra mødet 18. november 2013
godkendt og underskrevet.

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

a) Kristian Krøger har ønsket aflastning – Jens
Bloch er indtil videre konstitueret formand.
Jens Bloch deltog i Lokalforums møde 15.
januar og opfatter situationen således, at der er
en positiv ånd og stor arbejdsiver. Der blev
aftalt kvartalsvise møder mellem formand og
næstformand i Lokalforum og
Beboerforeningen. Der fulgte en debat om valg
af det fjerde foreningsudpegede medlem til
Lokalforum – Henrik Persson foreslår en
løbende udskiftning af
foreningsrepræsentanter i takt med de sager,
hvor en forening måtte have behov for at
trække på Lokalforum. Enighed om at dette er
en god ide – dog skal de foreningsudpegede
repræsentanter ikke være i overtal.
b) Der er iflg. Kassereren 127 medlemmer pr.
dags dato. Kontingentopkrævninger for 2014
udsendes automatisk pr. 1. februar – PBSgebyret er en billigere løsning end hvis
foreningen udsender ”egne” girokort.

4) Sommerhussagen:
a) Brev fra Ida Auken
b) Brev fra kommunen
c) Brev til Ida Auken

a) Ida Auken har ved brev af december 2013
været imødekommende overfor mulige
ændringer i Planloven, som kunne afhjælpe
problematikken.
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b) Holbæk Kommune har i brev af 10. januar
2014 kontaktet Dorte Winther fra Øsammenslutningen og miljøminister Ida Auken
– kommunens brev har en positiv tone.
Beboerforeningen kvitterer for brevet og takker
for kommunens tilbagemelding.
c) Henrik Persson mener, det vil gavne sagen,
hvis der er 4 underskrivere på det brev, der
sendes til Ida Auken vedrørende forslag til
ændringer i Planloven, nemlig Orø Beboerforening, Orø Lokalforum, Ø-sammenslutningen
samt borgmester Søren Kjærsgaard.
5) Generalforsamling:
a) Dirigent
b) Referent
c) Beretning
d) Regnskab
e) Budget
f) Valg, best., suppl., revisor
g) Forplejning

a) Bestyrelsen foreslår Ib Ballisager.
b) Bestyrelsen foreslår Berit Tannebæk.
c) Kristian Krøger udarbejder beretning for
2013 iflg. aftale med Jens Bloch.
d) Henrik Persson fremlægger regnskabet –
udkast til dette er godkendt af bestyrelsen d.d.
og vil snarest blive revideret.
e) Henrik Perssons budgetforslag støttes af
bestyrelsen – kontingent foreslås uændret.
f) På valg er Henrik Persson og Berit Tannebæk,
der begge er villige til genvalg. Henrik Persson
spørger 2. suppleant Stefan Kring og revisor
Hanne Duelund, om de ønsker genvalg.
g) Gitte Busk-Clausen bestiller Forsamlingshuset og sørger for indkøb m.v.
Bestyrelsen mødes 1 time før generalforsamlingen og hjælper med bordopstilling m.v.

7) Bidrag og gaver
Jens Blochs forslag til gaveregulativ godkendt
med enkelte justeringer. Gaveregulativet
medtages som bilag til dette referat.
_______________________________________ _______________________________________
8) Kommende møder
Generalforsamling 24.2.2014 – Formøde kl.
(1) Næste møde
17.30.
Næste møde herefter aftales af den nyvalgte
bestyrelse.
9). Eventuelt.
Intet under dette punkt.

Bestyrelsens underskrift.
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BILAG

Gaveregulativ – vedtaget på Orø Beboerforenings bestyrelsesmøde 20. januar 2014

1. Beboerforeningen giver ikke gaver til runde fødselsdage.
2. Hvis der skal gives til jubilæer for personer, der har offentlighedens bevågenhed, kan man i
Beboerforeningens navn etablere en indsamling.
3. Ved dødsfald af personer, der har gjort et stort arbejde i og for Beboerforeningen, sendes en
buket.
4. Der kan ydes engangsdonationer.
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