Konstituerende møde i Beboerforeningen, den 22.3.2013 hos Kristian Krøger

Tilstede var: Kristian Krøger, Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen og Berit Tannebæk
Afbud fra: Henrik Persson

Kristian havde modtaget forslag fra Henrik Persson om, at den genvalgte bestyrelse konstituerede sig som
den gamle bestyrelse (for 1 år.)
Kristian er villig til at fortsætte som formand, men kun i en kortere periode, da han har andre presserende
opgaver
Kristian lagde stor vægt på vigtigheden af at uddelegere opgaver.
Det vigtigste emne lige nu er Ø-sammenslutningens generalforsamling. Derefter en god, lang sommerferie
– altså mødefri juli og august måned.

Bestyrelsen er herefter konstitueret således:
Formand: Kristian Krøger
Næstformand: Jens Bloch
Kasserer: Henrik Persson
Sekretær: Berit Tannebæk
Bestyrelsesmedlem: Gitte Busk-Clausen
1. suppleant: Jette Søster From Petersen
2. suppleant: Stefan Kring
---oo0oo---

Jens Bloch fremlagde en idé om et ”opslagsværk” over hvilke muligheder der er for oplevelser på Orø –
også gratis oplevelser.
Forslag om stormøde til efteråret – temaet skal være ”Hvad vil vi med vores ø?” Formål bl.a. at kæmpe for
de faciliteter, vi har nu – og forsøge at få flere børnefamilier til at flytte hertil. Vi skal lave et oplæg til
borgerne om at bruge foreningen, hvis de går med nogle ting, der skal bringes op.
Kristian nævnte flere ting der ”klemmer”, han vil gerne samarbejde med Lokalforum, men mener samtidig
at vi skal passe på ikke at blive ”luret” af kommunen.
Jens Bloch havde været nødt til at markere sig overfor Erik Fuchs, som han mente stak næsen for langt frem
i forbindelse med Ø-sammenslutningens generalforsamling.
Jens Bloch skriver i eget navn et indlæg vedrørende Orø Havn i kommende nummer af Orø Nyt.
Bestyrelsen bakker op omkring John Weygaards forslag til den videre drift af Forsamlingshuset. En forening
med formål at drive forsamlingshuset kan søge fonde om støtte, f.eks. til tagrenovering.
MaLinda Chase har foreslået en sammenlægning af Ø-kontoret og Forsamlingshuset. Dette kan ikke lade sig
gøre, fordi Ø-kontoret har gæld – derfor kræves en udskillelse i 2 selskaber.

