Ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 28. februar . 2018 kl. 10.00 hos Jens
1)Dagsorden nr. 2 -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:

Referat.nr. 2-18
a)Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Henrik Persson,
Peter Bach Larsen, Cathrine Dolleris og Berit
Tannebæk.
Dagsorden godkendt.
Henrik Persson har betalt kontingent til Øsammenslutningen for det hidtil største antal
medlemmer, nemlig 226.
Cirka 50 medlemmer af Beboerforeningen har
stadig ikke betalt kontingentet for 2018, der rykkes
hvis de pågældende har mail.
a) Intet nyt siden sidste møde. Gitte Busk-Clausen
oplyser, at Henning Deurell har påtaget sig at styre
vagtplan for de frivillige.

a) Ø-kontoret
b) Færgekontaktudvalget

b) Intet nyt siden sidste møde. Der bør nedsættes
et færgeudvalg som erstatning for det nedlagte
færgekontaktudvalg.

c) Hallen

5) Planlægning af generalforsamling

c) Berit Tannebæk informerede om problematik
i.f.m. at badmintoncamp fremover afvikles af
klubben og ikke af Ron Daniels, hvilket betyder en
betydelig indtægtsnedgang for Hallen.
Jens Bloch booker lokalet i Elnebjergcentret til 13.
marts – vi mødes kl. 18 for opstilling af borde,
kaffebrygning m.v.
Traktement: Øl/vand, kaffe/the, chips.
Henrik Persson sørger for at printe dagsordener og
regnskaber, og medbringer stemmesedler.
På valg er Henrik, Berit og Peter, der er villige til
genvalg.
Cathrine er villig til genvalg som suppleant, der
skal så vælges yderligere en suppleant. Foreløbig

har Helene Garly og Tanja Duurlang meldt sig som
kandidater til suppleantposten.
6) Orientering og debat om møde med
Brian Ahlquist og Allan Lystrup om
Lokalforum.

7) Stakladen

8) Flagstang

9) Workshops

10) Fragtpriser

11) Velkomst

12) Erhvervsministerens besøg

Det foreslås, at Jens og Henrik snarest muligt efter
generalforsamlingen tager et møde med Brian
Ahlquist og Allan Lystrup. Herefter skal der arrangeres et borgermøde, hvor der stemmes om
Beboerforeningens eller Simon Drosts
løsningsforslag.
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Ib
Ballisager, Ole Nielsen, Carsten Roug, Jens Johan
Dahlkild og Henrik Persson, som vil forsøge at
finde en løsning, så der igen kan holdes kulturelle
arrangementer m.v. i Stakladen. Men kommunen
kræver, at der skal antages en ekstern
brandinspektør, som skal fortælle hvad der skal
gøres for at lovliggøre denne. Der er en del
frivillige, som gerne vil hjælpe med de nødvendige
arbejder.
Det var ikke muligt at opnå støttemidler til ny
flagstang i denne ansøgningsrunde.
Det aftaltes, at der købes en ny glasfiberstang (12
meter), som monteres når frosten går af jorden.
Udsættes til næste møde.

Det er konstateret, at Kroen og Bryghuset stadig
betaler fuld pris for fragt, hvilket er imod
intentionerne i loven – at øboere og øvirksomheder skulle have lavere fragtpriser. Derfor
aftalt, at Jens laver udkast til brev til Dorthe
Winther, så spørgsmålet hurtigst muligt kan tages
op i Ø-sammenslutningen.
Der fremkom forslag om en løsning med kuverter
indeholdende en velkomsthilsen, seneste nummer
af Orø Nyt og Ø-posten samt relevante brochurer,
materialet kan udleveres til nye medlemmer som
melder sig på Ø-dagen eller loppemarkeder.
Herudover foreslog Henrik en elektronisk
velkomstløsning med links til, hvor man kan finde
referater m.v. Jens og Peter arbejder videre med
sagen.
Ros til arrangementet. Der har været en artikel i
Nordvestnyt – kopi omdelt på mødet. Ib Ballisager
har taget en række fotos – Jens og Peter skriver en
artikel (ca. A4-format) til Orø Nyt og Ø-posten.
Et af de spørgsmål, der blev drøftet med ministeren, var problematikken omkring miljøvenlig
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13) Eventuelt

14) Næste møde

strøm til OrøStrand, hvor strandbeskyttelseslinien
forhindrer opsætning af solfangere – et andet
spørgsmål var afslaget på dispensation fra strandbeskyttelseslinien til Hans-Jacob og Danielas
café/restauration.
Cathrine Dolleris orienterede om, at HansJacob Sørensen, Anna Agger og Peter Trier har
etableret en gruppe, som har fået råderet
over de kommunale grøftekanter på Orø.
Gruppen har fået tilladelse til at så blomster i
grøftekanterne til glæde for miljøet og
biodiversiteten.
På baggrund af radioprogram om manglende
lejeboliger foreslog Henrik Persson, at der stiftes et
lokalt boligselskab – Orø Boligselskab – der f.eks.
kunne købe den gamle bagergård eller andre
ejendomme af en vis størrelse, med henblik på
renovering og opdeling i mindre boligenheder.
Henrik kommer med oplæg til næste møde.
10. april 2018 kl. 19.00 i Biblioteket.
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