
Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen 

onsdag d. 8.februar 2012 kl. 19.00-21.00 på Biblioteket 

    Dagsorden   

a: Deltog: 

b: Afbud fra:  

c:  Ikke fremmødte 

Referat nr.  

Anni, Annette, Berit, Kristian og Steen 

Arne 

 

2 Godkendelse af dagsorden og referat : 

  

Godkendt – dog med ekstra punkt til 
dagsordenen: 4d - ansøgning om midler til 
dækning af udgifter i forbindelse med 
bosætningskampagnen 

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

b) Kasserer v. Annette herunder problemet 
vedr. medlemsregistrering v. MaLinda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Ø-kontoret v. Arne 
d)  ø-sammenslutningen v. Kristian 

 
 
 
 
 
 

e) OrøHallen v. Berit 
 
 

f) Orø-stien v. Annette/Steen 
       møde for lodsejere d.26.februar  
       kl.14-16.30 på Kroen 

 
Godt møde i Lokalforum omkring planlægningen 
af Dialogmødet. Kristian mener dog, at der er for 
mange punkter, hvilket kan komme til at gå ud 
over den tid, der bør være til rådighed for den 
enkelte øbos mulighed for at få 
kommunalpolitikerne i tale 
 
MaLinda deltog i mødet og kunne præsentere et 
forfærdeligt rod i medlemsregistreringen, lige som 
mange medlemmer ikke havde betalt for 2011 
eller havde betalt men ej registreret. 
Yderligere var nye medlemsindbetalingskort vedr. 
2012 endnu ikke udsendt – kun medlemmer, der 
har betalt kontingent kan stemme ved 
generalforsamlingen d.26.februar. 
Løsning: Annette og MaLinda formulerer et brev til 
medlemmerne med vedlagt giroindbetalingskort. 
Steen Uja cykler rundt med brevene til adressater 
her på øen.  
 
  - 
Alt kører stille og roligt fremad omkring 
bosætningskampagnen. 
Intet nyt fra Folketinget omkring vores brev vedr. 
færgeproblemet. 
Der er oprettet en ny side på Facebook: 
”blivøbo.nu” 
 
Der er møde d.21.februar: planlægning af budget. 
 
Arbejdsgruppen er blevet enig om at ”starte 
forfra”.  
Vi indleder stiprojektet  med et møde med øens 
”berørte”  lodsejere d.26.februar. Berørte skal 
forstås således, at vi søger at placere stien så tæt 
op ad kystlinjen som muligt, hvorfor det kun er 
lodsejere med jord ud til kysten der inviteres. 

4 Punkter til behandling: 

  A – generalforsamlingen d.28.februar 

        den endelige planlægning. 

 

Kristian har kontaktet Jens – formand 

for forsamlingshusets bestyrelse – der 

har garanteret husrum for 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  B – ehvervskonference for småøerne i  

        Odensen d.28.februar v. Kristian 

 

 

 

 

  C- hjemmeside – tilbud fra ØBO v.  

      Kristian 
 
 
 
  
 
 

D - ansøgning 
 
 
 

generalforsamlingen. Vi mødes ½time 

før – altså senest kl.18.30.               

Annette sørger for at udarbejde 

budgetforslag, som rundsendes til 

bestyrelsen inden generalforsamlingen, 

ligesom hun kontakter Svend Bruun – 

vores revisor – vedr. regnskab 2011. Er 

der problemer vedr. revision, da vores 

anden revisor desværre er død?   

Kristian rundsender punkter til 

formandens beretning. Er der tilføjelser 

kontaktes Kristian i god tid. 

Kristian og MaLinda deltager i 

Erhvervskonferencen d.28.februar (de 

kan godt nå hjem inden generalfor-

samlingen). MaLinda undersøger, om 

flere erhversfolk kan deltage. 

Da Arne nu træder ud af bestyrelsen, 

har Kristian været i kontakt med Henrik 

Persson vedr. Beboerforeningens 

hjemmeside for at få ham til at overtage 

administration af hjemmesiden. Henrik 

er positiv. 

Ansøgning til Loaklforum og Holbæk 

Kommune vedr. midler til dækning af 

udgifter i forbindelse med 

bosætningskampagnen:                         

der ansøges om                                       

                              7500kr i Lokalforum   

Beboerfor. yder     7500kr                      

der ansøges om   15000kr i Holb.Kom. 

Enstemmig opbakning  

 

 

 

 

  

 

5 Eventuelt: 
   Evaluering af workshoppen 

 



 

                                                                                   

Bestyrelsens underskrift. 

 

 

 

 


