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havne. 
e) Erik Fuchs deltager – dog under protest, da 
overnatningen foregår i sovesal. Bestyrelsen tilbød 
at betale for Eriks overnatning på hotel. 
f)  Der er ansøgt om 20.000 kr. til administration 
af LAG-ordningen hos samtlige de kommuner, der 
har småøer. Brev med støtteerklæring fra Orø 
Beboerforening er sendt den 9. januar, Henrik 
Persson undrer sig over, at man ikke afventede 
mødet d.d.  Jens Bloch beklager denne procedure-
fejl. 

5) Afstemningen om postnummer. 
 

 

Stor ros til Erik Fuchs og Henrik Persson for deres 
indsats i.f.m. afstemningen. Der har indtil videre 
været stor interesse for afstemningen. Henrik har 
været ude med stemmesedler til flere, som ikke 
havde modtaget i første omgang, da der viste sig 
at være fejl i kommunens lister – kun de der har 
søgt frikort til færgen, var på listen! 
Det aftaltes, at alle bestyrelsesmedlemmer, der 
har mulighed for det, deltager i optællingen den 
20. januar kl. 8.00 i Orø Hallen. Pedel Tom ? 
deltager som kommunens repræsentant.  

6) Generalforsamling  
   
   a) Afvikling    
    b)Valg  
    c) Nye yngre folk til Beboerforeningen. 
 

 

a) 21. februar kl. 19.00. Lokale: Værestedet (er 
booket incl. formøde kl. 18.00) Jens sender 
indkaldelsen til Orø Nyt inden deadline 14. januar. 
Traktement: Øl/vand/chips – Gitte sørger for 
indkøb. 
b) Jens og Gitte er på valg som bestyrelsesmed-
lemmer, Peter er på valg som 1. suppleant, alle 
genopstiller. Jonas er på valg som 2. suppleant, 
Jens checker om Jonas er villig til genvalg. 
c) P.t. er det vanskeligt at få børnefamilier til at 
engagere sig i foreningsarbejde – bestyrelsen 
håber at det på lidt længere sigt vil ændre sig. 

7) Nye folk på campingpladsen 
     
    a) Skt.Hans 
    b) Generelt modtagelse af nye folk på øen. 

 
 

a) Gitte og Jens har besøgt den nye vært på 
Campingpladsen for at byde velkommen og infor-
mere om Beboerforeningens Skt. Hans arrange-
ment, hvor Campingpladsen opfordres til at 
medvirke.  
Henrik Persson rejste spørgsmålet om, hvem der 
fremover skal føre tilsyn med øens hjertestartere, 
når Henrik Jensen ikke længere er på øen. 
b) Ikke hensigtsmæssigt at lave en egentlig 
velkomst-folder til tilflyttere. Gitte og Jens fort-
sætter med at uddele Orø Nyt og en blomst, når 
de hører om nye øboere. 

8) Shelter 

 

 

Det overskydende shelter står stadig på Hegne-
gården, bestyrelsen kan disponere over det og 
flytte det til et relevant sted for lystfiskere – evt. 
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nær det gamle færgested ved Snave. 

9) Foreningernes dag 

 
 

Afventer generalforsamlingen. 

10) Østre Færge  

 

 

De klippekort, der er købt med tilskud i 2016, kan 
bruges når ny tilskudsperiode træder i kraft 16. 
marts 2017. 
Flere i bestyrelsen undrer sig over, at Østre Færge 
er begyndt at sejle med den lille færge og uden 
faste afgangstider allerede fra kl. 18.00 ”fordi der 
ikke var så mange biler på kajen” 

11) Eventuelt 

 a) Nye tiltag 

 b) Koncert 

 c) …. 

Meget positiv julehilsen modtaget fra Det Lille 
Orø Værksted. 
Ø-sammenslutningen har lavet en aftale med et 
orkester, som gerne vil rundt på alle småøer og 
optræde. Ikke relevant i.f.m. Orø Midsommer-
dage, da de ikke skriver egne tekster. Men kunne 
måske være interessante til en havnefest eller 
lignende. Erik Fuchs lægger materiale om 
orkestret ud på Orø Info. 
Henrik Persson foreslog – inspireret af et besøg i 
Nysted – at man placerer 2-3 postkasser på 
strategiske steder, hvor man lægger pakker med 
materiale af interesse for turister og tilflyttere. 

   12) Næste møde         
 
 

Formøde til generalforsamlingen, den 21. februar 
kl. 18.00 i Værestedet. 

 


