
 
Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.00 på biblioteket 
 
Dagsorden nr. 3-20 

a) Deltog 
b) Afbud 
c) Gæster 

 
 

Referat.nr.  3-20 
Ad.a) Jens Bloch, Henrik Persson, Jette 
Maja Porting, Helene Garly, Lilian Petersen 
& Peter Bach Larsen. 
Ad.b) Ilse Christensen 
Ad.c) Ingen 

2) Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden godkendt med tilføjelse af 
punkterne: Sheltere, tages med u. pkt.4.d 
Databeskyttelsesregler tages u.pkt.10. 
 

3)  Regnskab  
 
 

Regnskab, åtd blev fremlagt af kasseren og 
godkendt. 
 

4) Faste punkter:  
Kun påmindelser om vigtige ting: 
 

a) Orøkontor/Turisthuset 
 

b) Færgekontaktudvalget 
 

c) Ø-sammenslutningen 
 
 

d) Orientering fra formanden 
 
 
 

Ad.4.a) Nye cykler bestilt til levering primo 
april. Bestyrelsen spurgte ind til om de 
gamle cykler evt. kunne købes fri, men 
efterfølgende svarer Turisthuset, at de 
gamle cykler indtil videre beholdes til 
udlejning eller reserve cykler. 
Muligheden for firma-reklamer i 2020 via 
nye cykelkurve påmonteret de ny indkøbte 
cykler arbejdes der videre med p.t. 
 
Ad.4.b.) Ingen møder siden sidst 
 
Ad.4.c) Årets GF er planlagt afholdt på FUR 
15-17. maj.  
 
Ad.4.d) Jens informerede om at de to 
sheltere, p.t. campingpladsen flyttes til 
Orøstrand, ligeledes som en midlertidig 
foranstaltning. Permanent placering 
mangler fortsat. 

5) Belysning på vejene 
 
 
 

Bente Meehan fra Holbæk Kommune har 
bragt sagen videre til de respektive udvalg i 
Kommunalbestyrelsen. Således afventer vi 
svar derfra. 
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6) Østre færge 
 
 
 
 

Mødet med SaDS, Henrik B. Jensen samt 
Jens & Peter fra Beboerforeningen blev 
afholdt d. 5. marts på Korsør Bibliotek. 
Der blev udleveret relevante bilag og svaret 
på spørgsmål fra deltagere fra Orø. 
Mødet sluttede med at konkludere at der 
var blevet svaret på disse spørgsmål og vi 
takkede Dorthe & Lise fra SaDS for deres tid 
og for deres svar. Efter afholdelsen af 
mødet d. 5/3 afsendte Jens Bloch et brev 
pva. Beboerforeningen til Østre Færge, 
med ønsket om at færgeledelsen fortsat 
vurderer den mest hensigtsmæssige 
billetstruktur, således at det endelige 
resultat forventeligt kan tilgodese 
beboerne og de erhvervsdrivende på Orø. 

7) Generalforsamling 
 
 
 
 

Indkaldelsen til Årets GF var rettidigt blevet 
indsendt til indrykning i Orø Nyt som 
vedtægterne foreskriver.  Pga. en fejl blev 
indkaldelsen alligevel ikke trykt i Orø Nyt 
(netop omdelt). Efterfølgende er 
indkaldelsen udsendt til alle de medlemmer 
der har oplyst deres e-mail adresser og 
endvidere fysisk omdelt på Orø til de 
medlemmer der ikke har oplyst deres e-
mail adresse. Samtidig er indkaldelsen 
ophængt ved Brugsen.  
(Orø Nyt beklager fejlen).! 

8) Boliger 
 
 
 
 
 
 

Via Bente Meehan har vi fået oplyst at 
Holbæk Kommune og VAB arbejder videre 
med et forslag til ny lokalplan syd for 
Syvvejen, med det formål at kunne opføre 
nye almene boliger når økonomien i 
Holbæk Kommune muliggør dette.  
============================== 
Fra SaDS har vi fået oplyst at de har haft 
møde i Folketinget hos Udvalget for 
Småøer, hvor boligsituationen og de 
manglende lejeboliger på småøerne var på 
Dagsordenen. Der forberedes derfor 
afholdt en HØRING omkring alment 
boligbyggeri, hvor ø-kommuner samt 
boligselskaber indbydes. P.t. indsamles der 
derfor data fra alle småøerne om navn på 
hvilket boligselskab, antal lejligheder, 
opførelses år samt om disse er forbeholdt 
en bestemt målgruppe. Orø har allerede 
svaret herpå således: VAB: 16 almene 
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boliger i 1988 og 12 ældreboliger 1996 

9) Lægeordning 
 
 
 

Jens Bloch har kommunikeret med vores 
læge: Frans Ourø og spurgt ind til om det 
var muligt at få lægen til Orø, mere end en 
dag om ugen. Svaret fra Frans Ourø var at 
der ikke p.t. var kapacitet hertil pga. 
generel lægemangel i Regionen. En sådan 
ekstra omkostning, om yderlige læge var 
muligt, skulle endvidere direkte henføres til 
Region Sjælland.  

10) Eventuelt 
 
 
 
 

 

De regler for Databeskyttelse GDPR, som 
blev indført ult. 2018 og som 
Beboerforeningen selvfølgelig har forsøgt 
at efterleve, blev besluttet at lægge på 
Beboerforeningens hjemmeside. Der 
udsendes informationsbrev i uge 13, indlagt 
i Ø-POSTEN, hvor dette ligeledes nævnes. 

11) Næste møde  
 

 

????????? 

 


