
 
Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 10. september 2019 kl. 19.00 på biblioteket 
 

1. Dagsorden nr. 6-19 
a. Deltog 
b. Afbud 
c. Gæster 

 
 

 Referat.nr.  6-19  
Ad.1.a) Jens Bloch, Henrik Persson, Lilian 
Petersen, Ilse Christensen, Peter Bach. 
Ad.1.b) Jette Maja Porting, Helene Garly.  
Ad.1.c) Hanne Duelund 

2. Godkendelse af dagsorden 
 
 

Godkendt, men et punkt omhandlende 
Boligstrategimøde behandles under pkt.5 
 

3.  Regnskab  
 
 

Tilfredsstillende, kun ganske få ændringer 
fra sidste månedsmøde. 

4. Faste punkter:  
       Kun påmindelser om vigtige ting: 

 
a. Ø-kontoret 

 
b. Færgekontaktudvalget 

 
c. Ø-sammenslutningen 

 
d. Orientering fra formanden 

 
 

 
 

Ad.4.a) Der er kun få eksemplarer af Orø 
Brochuren tilbage, der har i år været stor 
efterspørgsel fra de forskellige 
turistkontorer i områderne omkring os. Helt 
fra Frederikssund, fra Hornsherred og fra 
Holbæk området. Cykeludlejningen er 
desværre lidt lavere end sidste år.  
Jf. Turistchefen i Holbæk AGS, har 
campingsæsonen i hele Holbæk området 
været præget af en stor omsætning. Vores 
område markedsføres nu også i Skåne via 
Øresundsbroens PR-materiale. Der har ikke 
været nogen god markedsføring af Orø ifm. 
Orø-dagen, udenfor Orø. 
Ad.4.b) Ingen møder siden sidst. 
Ad.4.c) Hvert 4. år afholdes i november en 
”Kommunekonference” på Fyn af SaDS. 
Henrik Persson & Peter Bach deltager 11.11 
Ad.4.d) Orientering kommer u/ punkterne. 

5. Borgermøde/lokalforums fremtid 
a. Lokalforum 
b. Muligheder for nye lejeboliger 
 
 
 
 

Ad.5.a) Til det indkaldte Lokalforums 
borgermøde d. 1. oktober i Orø Hallen vil vi 
invitere repræsentanter for Kulturudvalget 
fra Holbæk Kommune. Endvidere vil der 
blive indlæg fra Øasen samt fra Havnen og 
selvfølgelig en beslutning om udlodning af 
midler fra Lokalforum puljen v. afstemning. 
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 Ad.5.b) En henvendelse fra direktør Karsten 
Krüger, VAB tyder på at der igen er fornyet 
interesse for at bygge nye almene boliger 
på Orø. Beboerforeningen fremsender nu 
forslag til matrikel numre hvorpå der evt. 
kan bygges nye almennyttige boliger på 
Orø. 

6. Lægen 
 
 
 

Ad.6) Nuværende åbningstider på Orøs 
lægeklinik v. Elnebjergcenteret, er som 
følger: 
Sygeplejersken: mandag, tirsdag, onsdag og 
fredag kl. 08-11, torsdag kl. 08-17.  
Lægen er på Orø hver torsdag kl. 09-16. 
Se endvidere artiklen i Orø Nyt nr. 190, 

september nummeret, side 8 med 

opfordring til at vi alle støtter op om denne 

aftale og derfor evt. skifter tilbage til lægen 

der p.t. har aftalen vedr. Orø borgerne: 

Frans Ourø, Holbæk. Kan man af en eller 

anden grund ikke få tid eller møde op hos 

lægen om torsdagen, kan man selvfølgelig 

altid få en tid en anden ugedag i Holbæk. 

Jens Bloch vil endnu engang forespørge 

lægen om vi kan få en aftenåbning på Orø. 

7. Grundvand 
 
 

Ad.7) Der er afholdt møde om 
grundvandskvaliteten på Orø med 2 
embedsmænd fra Holbæk Kommune. De 
følger målingerne tæt idet der er 
divergerende målinger mht. Nitrat 
indholdet. Afdelingen der behandler 
vandkvaliteter i Holbæk Kommune, 
afventer p.t. yderligere analyser fra 
analyseinstituttet fra prøver udtaget d. 
28.8.2019 ved de forskellige boringer på 
Orø. Der er endvidere bestilt en 
Nitratfremskrivningsrapport hos NIRAS 
(efter særlig bevillig fra Holbæk Kommune). 
Denne rapport bliver interessant læsning 
for Orø borgere. Orø Nyt har planer om at 
skrive om sagen, når nye oplysninger om 
grundvandskvaliteter omkring de enkelte 
boringer på Orø fremkommer. 
Beboerforeningen vil endvidere afsende 
en indsigelse til Region Sjælland vedr. de 
på Orø afmærkede områder, reserveret til 
Råstofudvinding (læs grus), da det netop er 



3 
 

i disse områder, at nye mulige depoter af 
grundvandsressourcer kan forefindes. 

8.   Turisme 
 
 

Ad.8) Der skal fremover koordineres en 
bedre PR-indsats omkring Ø-dagen. 
Turisthuset opfordres til at deltage i denne 
PR-indsats. 

9. Video om øer 
 

 

Ad.9) En nylig udarbejdet video der skal 
fremme ORØ som turistmål er ikke helt 
tilfredsstillende for Orø. Vi har kontaktet 
Landdistrikternes Fællessekretariat og bedt 
om at få denne video forbedret, hvilket er 
blevet os lovet. Peter Bach har kontakten til 
Fællessekretariatet. 
 

10. Loppemarked 
 
 
 

Ad. 10) Det overvejes om vi kan arrangere 
en fælles bod med Turisthuset på selve 
dagen, dette for at fortælle om den fælles 
indsats som begge organisationer yder, alt 
til det fælles bedste for Orø borgerne. 

11. Shelterlaug 
 
 
 

Ad. 11) Der er indkaldt til fælles møde for 
interesserede tirsdag d. 17. september kl. 
19 på Biblioteket for at vi sammen kan 
forsøge at finde en løsning på flytning af de 
to Sheltere fra Campingpladsen, tilbage til 
naturen. Jens Bloch har indkaldt til mødet. 

12. Skiltning 
 
 
 

Ad. 12) Der arbejdes p.t. med forslag til en 
modificering af de vejviserskilte der står på 
hjørnet af Bygaden og Næsbyvej. 
Alternativt vil der blive søgt om 
dispensation fra Naturbeskyttelsesloven 
hos Miljøministeren. Nærmere information 
når den kendes.  

13. Eventuelt 
 
 
 
 

 

Ad.13.a) Fejringen af Brugsens 100 års 
fødselsdag var særdeles flot med tale af 
Brugsens formandinde samt bespisning af 
de mange brugere/kunder af DagliBrugsen.  
Ad.13.b) Henrik har deltaget i et 
informationsmøde i Holbæk vedr. den til 
næste forår kommende internationale 
TEATER-FESTIVAL i Holbæk Kommune. Der 
bedes om forslag til arealer hvor enkelte 
forestillinger kan afholdes, MEN man kan 
ikke samtidig byde ind på hvilken type af 
indhold som bliver opført, ikke helt smart, 
syntes vi på Orø. 

14. Næste møde  
 

Ad.14) Næste bestyrelsesmøde afholdes på 
Biblioteket, tirsdag d. 8. oktober kl. 19 

 


