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kontoret. Det bør være en folkelig bestyrelse. 

Beboerforeningen bør have en repræsentant i 

Ø-kontoret og Lokalforum en repræsentant. 

6. Havnen 
 

Havnen: Jens har skrevet ang. istandsættelse på 

havnen - det er han blevet bebrejdet for fra 

Bådlaugets side. Bestyrelsen er enig med Jens. 

Der er tilsyneladende startet reparations 

arbejde ved firmaet Aarsleff. 

7. Færgekontaktudvalg. Færgekontaktudvalg: Jens sender referat fra 

det sidste møde. Den nuværende sejlplan 

fastholdes i 2015.Alm.konduite ifm. børn der 

glemmer færgekort. Cruises er lovlige - men 

endnu en instans skal godkende dem. 

Jens Bloch havde lejet færgen til reception, da 

han gik på pension. Vellykket arrangement. 

Fremover er det muligt, at leje færgen til 

private arrangementer. Den nye overfartsleder 

vil fremover kunne afløses ved ferie/sygdom. 

8.  Sommerhuse. 
 

Sommerhuse: Vi nærmer os med hurtige skridt 

1. oktober. Vores forslag til ændringer, vil føst 

kunne behandles efter Folketingets opstart og 

tidligst træde i kraft 1. januar 2015.  Enighed i 

bestyrelsen, om ikke at rippe op i den gamle 

sag om ulovlig beboelse. Gitte har fået 

henvendelse fra et pensionist ægtepar, som 

ejer deres hus på Bakkevej og har søgt om, at 

flytte helårs til Orø de har fået afslag.Det kan 

derfor undre, at et andet par , som ejer et hus i 

Saling, men ikke er pensionister og ikke 

arbejder på Orø, har fået dispensation. 

 9. Bosætning 
 
 

Bosætning: Vi er løbet ind i en "mur" indtil 

loven bliver ændret. Der er kommet mange 

henvendelser fra folk, der vil flytte herover, 

men der mangler lejeboliger. Ganløsegård og 

Børrehovedgård er til leje, men vil nok være for 

dyre for de fleste på ventelisten. I det øjeblik 

loven bliver ændret, kan vi komme på banen 

igen og formentlig tilbyde folk boliger til en 

fordelagtig pris. 

!0. Energidag 

 

Energidag: Henrik har skrevet til en række 

firmaer og kun modtaget ganske få 
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tilbagemeldinger. Han rykker igen og giver en 

deadline, 14 dage før ( 27. september) Hvis der 

ikke kommer 8-10 deltager, er der ikke basis for 

at gennemføre. Der er mulighed for at få et 

indlæg i næste Orø Nyt, som kommer inden 

energidagen. 

11. Skolen Skolen: Jens har fået henvendelser fra nogle 
forældre, der er utilfreds med børnehuset - 
beskyldninger om bl.a. dårlig hygiejne og dårlig 
forældrepleje. Han har deltaget i møder og 
givet udtryk for, at Beboerforeningen vil tage 
hånd om det og sørge for at skolen og 
børnehuset er et trygt sted at være. Der vil 
blive  igangsat en slags 
"forbrugerundersøgelse" af forældrene. 

12. Næstemøde 

 

Næste møde: Tirsdag d. 14/10 kl. 19 på 
biblioteket 

13. Eventuelt 

 

1. Ang. kørepenge i Lokalforum. Der bør ikke 
udbetales mere end statens laveste takst, eller 
billigste offentlige transportmiddel. 
2. Der skal gøres en indsats for at få 

repræsentation i den nye LAG Småøerne - Erik 

Fuchs blev ikke genvalgt, da mødet lå på et 

tidspunkt, hvor ingen orøboere kunne deltage. 

Der var iflg. Erik Fuchs kun 14 deltagere på 

generalforsamlingen. 

3.Erik  har udsendt materiale om  Fremtidens 

Landsbyer - kursus på Ryslinge Højskole - 11. - 

15. okt. det var vanskeligt at finde tid. 

 

 

 

 


