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1) Dagsorden nr. 4-20 
a) Deltog 
b) Afbud 
c) Gæster 

 
 

Referat.nr.  4-20 
Ad.1.a) Jens Bloch, Jette Maja Porting, 
Henrik Persson, Helene Garly, Lilian 
Petersen & Peter Bach Larsen. 
Ad.1.b) ingen 
Ad.1.c) ingen 

2) Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt idet information fra Bente 
Meehan flyttes til evt. 
 
 

3)  Regnskab  
 
 

Regnskab åtd. blev fremlagt af Henrik og 
blev taget til efterretning. 

4) Faste punkter:  
Kun påmindelser om vigtige ting: 
 

a) Ø-kontoret 
 

b) Færgekontaktudvalget 
 

c) Ø-sammenslutningen 
 
 

d) Orientering fra formanden 
 
 
 

Ad.4.a) Der har ingen bestyrelsesmøder 
været i Orøkontor siden primo marts, 
derfor intet at berette derfra. 
Åbningstiderne i Turisthuset har været 
reduceret under Corona epidemien men 
kontoret er nu igen åbent, men med 
indretning jf. myndighedernes anbefaling. 
Ad.4.b) Ingen møder siden sidst. 
Ad.4.c) årets GF er fastsat til en enkelt 
mødedag i Odense, søndag d. 28.juni. Lilian 
overvejer at deltage på vegne af Orø. 
Ad.4.d) Information under de enkelte 
punkter. Overordnet har der ikke været 
særlige problemer siden sidst og Jens 
henviser i øvrigt til informationsbrev som 
omdeles til medlemmerne på Orø med  
Ø-POSTEN i uge 24. 

5) Oprydning på loft 
 
 
 
 

Skoles pedel, Tom vil rydde lidt op og flytte 
lidt rundt på det inventar p.t. henlagt på 
skolens 1. sal som hører til 
Beboerforeningen. Det er skilte og en 
pavillon. 

6) Skt. Hans 
 
 

Beboerforeningens årlige Skt. Hans fest på 
campingpladsen er aflyst i år grundet 
forsamlingsforbud over 50 personer. 
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7) Generalforsamling 
 
 
 
 

Årets ordinære GF som vi måtte udsætte 
fra 24. marts er nu besluttet at gennemføre 
og afholde, tirsdag d. 18. august i Orø 
Hallen, indkaldelsen vil ske via mail til 
medlemmerne, ved opslag på 
Beboerforeningens Facebook side samt ved 
opslag på Brugsens tavle. Endvidere i Land 
& By (gratis avisen). 

8) Boliger 
 
 
 
 
 
 

Foreløbig har VAB tilkendegivet at de 
ønsker at opføre 6 nye Almene boliger tæt 
på de nuværende. Idet Boligministeriet for 
nylig har tilkendegivet at der frigivet midler 
til at dække ekstra omk. ved opførelse på 
de små øer, vil Jens igen forsøge kontakt til 
VAB for at høre om antal af nye boliger kan 
øges på baggrund heraf. 

9) Ungeproblematik 
 
 
 

Der har været for mange fester i området: 
Øasen. Formand Jens vil kontakte forældre 
til de unge for at foreslå at der oprettes en 
form for Natteravn gruppe her på Orø for 
at afhjælpe og minimere problematikken. 

10) Udlejning af sommerhuse 
 
 

Feriehus udlejernes Brancheforening har 
kontaktet beboerforeningen for at høre om 
mulighederne for at øge udlejningen af 
sommerhuse her. Jens vil henvise til Orø 
Boliger for samarbejde om dette emne. 

11) Levering via Coop 
 
 

Vores Brugs har pludselig problemer med 
at få leveret større kolli fra COOP.DK til 
øen. P.t. kan PostNord ikke levere disse 
specielle store varer med lastbil. Jens Bloch 
vil kontakte Logistikchefen i COOP herom, 
Karsten i Brugsen kan IKKE umiddelbart 
løse problemet, hvorfor Beboerforeningen 
nu ind i sagen og prøver at få løst op for 
problemstillingen. 

12) Eventuelt 
 

a) Holbæk Kommune & Lokalforum 
 

b) Forslag om støtte til opførelse af 5 bænke i 
Hegneskoven, så de personer der går tur i 
skoven, også kan få et hvil der ved behov. 

 

Ad.12.a) Bente Meehan arbejder sammen 
med nogle få interesserede her fra Orø på 
at danne et nyt Lokalforum. 
 
Ad.12.b) Jette forespurgte om støttemidler 
fra f.eks. LAG eller fra mulige andre steder, 
måske der var foreninger på Orø der kunne 
tænke sig at donere en af de nye bænke.? 

13) Næste møde  
 
 

Tirsdag d. 4. august 2020, kl. 19. 
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