Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen
tirsdag d. 10.januar 2012 kl. 19.00-21.15 på Biblioteket
Dagsorden

Referat nr.

a: Deltog:

Annie, Annette, Berit, Kristian, Steen

b: Afbud fra:

Arne

c:

Ikke fremmødte

2 Godkendelse af dagsorden og referat :

3 Meddelelser fra:
3a) Lokalforum 4305 v/Kristian

b) Kasserer v. Annette

Ændring til referat:”Beboerforeningen bør
forlange..”ændres til ”blødere” formulering samt
”Annette anbefaler, at formanden for de radikale
i Holbæk, Ida Møller, også inddrages i sagen”
udelades.
Kristian var forhindret i at deltage i mødet i
Lokalforum.
Der udarbejdes skriftlig aftale mellem Orø
Beboerforening OrøNyt således at bladet hører
under Beboerforeningen det første ½år af 2011 og
står som selvstændigt blad det sidste ½år af 2011.
-

c) Ø-kontoret v. Arne
d)

ø-sammenslutningen v. Kristian

e) OrøHallen v. Berit

f)

Orø-stien v. Annette/Steen - se endvidere
ansøgning. Der skal meget gerne tages stilling
til ansøgningen

4 Punkter til behandling:
A - BOSÆTNING – med udgangspunkt i

Kristians uddelte materiale fra Lise Thillemann
Sørensen, skal der inden 1.februar være tage
stilling til følgende:
- hvor finder storbyarrangementet sted?
Adresse og kopi af tilladelse
- program for dagen d.12.maj
- tilkendegivelse, som ikke er bindende: vil
I være med i fælles bestilling af T-shirts
(ens for alle) – hvor mange

Se bilag: Anmodning om opfølgning af Folketingets
ø-udvalgs besøg på Orø d.8.april 2011
Fortsætter med Hugos folk til græsslåning af
græsarealerne.
Der er installeret varmepumper, hvilket har givet
store besparelser på udgifter i forbindelse med
opvarmning.
Center for Ejendomme har foretaget tilsyn af
Hallen. De konstaterede at taget bør renoveres.
Arbejdet i arbejdsgruppen går fint. Der lægges stor
vægt på, at alle involverede orienteres, når sker
nyt i projektet.
Ansøgningen om 1500kr til dækning af udgifter i
forbindelse med mødeaktiviteter og drift
godkendes.

Punktet udsættes til næste møde, da Kristian
og Annie skal til møde om netop disse punkter
i weekenden d.21.-22.januar

Angående workshoppen modtager Steen –
tirsdag d.24.januar - besked fra Kristian om

-

Roll-up banner for hver ø, men i samme
design
- Foldere for hver ø, men i samme design
- Andet
Eller vil vi selv lave kampagnemateriale for
hver gruppe/ø.
Alle udgifter i forbindelse med ovenstående
udredes af de 40000kr, der er sat af til hver
gruppe
B – Endelig planlægning af workshoppen,
søndag d.29.01., kl.11.00 på Orø Skole
5 Eventuelt:
Generalforsamling tirsdag d.28.februar i
Forsamlingshuset

Bestyrelsens underskrift.

Berit udarbejder forslag til indkaldelse af
generalforsamling.
Indkaldelsen bringes i næste nr. af OrøNyt

