
 
Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 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, Jette 
Maja Porting, Ilse Christensen, Lilian 
Petersen, Peter Bach Larsen 
Ad.1b) Helene Garly 
Ad.1c) Hanne Duelund 

2. Godkendelse af dagsorden 
 
 

Godkendt, men fordeling af indsatsområder 
i bestyrelsesarbejdet er ikke 
færdigbehandlet. 
Se under diverse. 
 
 

3.  Regnskab  
 
 

Taget til efterretning, yderligere 5 nye 
medlemmer tilkommet siden sidst, Heraf 2 
under Ø-dagen, på Willys hjørne. 

4. Faste punkter:  
       Kun påmindelser om vigtige ting: 

 
a. Ø-kontoret 

 
b. Færgekontaktudvalget 

 
c. Ø-sammenslutningen 

 
d. Orientering fra formanden 

 
 

 
 

Ad.4.a) Ilse refererede fra seneste 
bestyrelsesmøde, hvor hovedparten af 
drøftelserne gik på istandsættelsen af 
ejendommen på Bygaden og efterfølgende 
muligheder for ny udlejning. Ny udlejning 
vil fremover ikke ske til et bryghus, idet 
processen med fugt, varme og damp ikke er 
forenelig med husets konstruktion. 
Ad.4.b) Holbæk Færgen vil nu også 
undersøge om muligheden for at anvende 
alternativ brændstof (mindre 
miljøbelastende) i motoren. Færge 
Kommissorium overvejes ændret. 
Ad.4.c) På årets GF, afholdt d. 25.maj på 
Sejerø, kunne bestyrelsen i SaDS ikke opnå 
tilslutning til at arbejde for øget EU hektar 
støtte til Ø-landmænd der ville undgå at 
tilføre pesticider i jorden, men GF bad om 
at bestyrelsen skulle arbejde videre med 
dialog med regioner og kommuner om at 
sikre vandkvaliteten på de små (sårbare) 
øer.  GF ville ikke give accept af at 
bestyrelsen skulle arbejde for at nogle få 



2 
 

øer med lang sejladstid (+ca.50 min.) kunne 
få gratis persontransport for alle. GF 
ønskede at bestyrelsen arbejdede for at få 
indført Landevejsprincippet på alle færger 
til de 27 småøer. Referat kan findes på 
hjemmesiden og kommer med i Ø-posten 
denne måned. 
Ad.4.d) Intet, idet alle punkter behandles 
separat. 

5. Sct. Hans (herunder heks) 
 
 
 
 
 

 

Ad.5) Arrangementet er aftalt med alle 
bidragsydere. Bestyrelse skal alligevel ikke 
bemande baren på Campingpladsen, 
hvorfor kun ca. ½-delen af bestyrelsen 
møder op til fællesspisningen. 

6. Lægen 
 
 
 

Det udestår af få den nye læge-model, med 
læge på øen én dag, færdigforhandlet og 
derved efterfølgende skriftligt bekræftet. 
Formand Jens kontakter Regionen og beder 
om at alle tilknyttede patienter bliver 
informeret snarest muligt. 
 

7. Skvulp 
 
 

Orø Lokalforum v. Orø Beboerforening var 
ikke repræsenteret på SKVULP festivalen, 
(dette grundet sygdom). 

8. Skilte 
 
 

Formanden ønskede skilte opsat med 
teksten, Pas på vores børn & dyr. 
Foreløbig vil kommunen opsætte 5 skilte 
der advarer mod dyr på vejene. 
Punktet afventer til næste møde. 
 

9. Personlige oplysninger på hjemmesiden 
 

 

Dette punkt medførte en del kommentarer. 
Det blev besluttet at privat telefon nr. og 
adresse kan udelades såfremt man ikke 
ønsker dette & mail-adresser skal erstattes 
af en ny mailadresse, jf. info@xxxxxxx. 
Henrik vil sætte systemet op. Mails til info. 
Vil så automatisk blive videresendt til alle i 
bestyrelsen.   

10. Borgmesteren – åbent kontor 
 
 
 

Ad.10. Drikkevand) Undersøgelser er i gang 
i kommunen, vedr. mulige forbedring af 
forholdene omkring boringerne på Orø. 
Ad.10. Boliger) Der er på Orø og som 
registeret hos kommunen, et ledigt areal 
mod syd (forlængelse af Syvvejen) udlagt til 
boligformål og med forventet plads til 16-
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20 mindre boliger, Det foreslås at 
kommunen anmodes om at overveje 
indkøb af jorden nu for evt. senere 
mageskifte med en bygherre, så vi kan få et 
selskab til at bygge her: enten VAB eller 
Sjællandske Boligselskab. 

11. Shelterlaug 
 
 
 

Livlig diskussion. Konklusionen blev at der 
først skulle undersøges om det er muligt at 
få et Shelterlaug etableret. Dette førend vi 
kan foreslå flytning af 2 sheltere tilbage til 
Vesterløb 

12. Multtoiletter 
 
 
 

Ansøgning om støttemidler til opførelse af 
Mult-toiletter afventer evt. etablering af et 
Shelterlaug, jf. pkt. 11. 

13. Orø dagen 
 
 
 

 

To i bestyrelsen mente ikke at det var 
indsatsen værd at stå på Willys hjørne. Et 
forslag var at vi skulle bruge kræfter på at 
være med ved de to årlige loppemarkeder i 
HALLEN for der at erhverve flere 
medlemmer. Vi taler videre på næste 
møder om dette emne. Besøgende gæster 
på Ø-dagen efterspørger ledige lejeboliger 
og det kan vi jo ikke tilbyde p.t. De 
personer der efterspørger, har ofte, heller 
ikke midler til at investere i huse til salg, 
hvorfor det lige nu er en næsten umulig 
opgave at få flere øboer den vej.  

14. Eventuelt 
a) Arbejdsfordeling i bestyrelsen 
b) Lokalforums møde til efteråret. 
c) Ø-Posten, uddeles uge 25, der skal 

produceres et medlemsbrev for 
indlæggelse i Ø-Posten, inden uddeling. 

 
 
 
 

 

Ad.14.a) Ilse Christensen vil gerne hjælpe 
med sekretær posten, de gange ”den 
endnu ikke udnævnte sekretær” er 
fraværende.  
Ad.14.b) Næste Lokalforums møde er 
tirsdag d. 3. september kl 19 i 
Forsamlingshuset. Jens vil undersøge om 
lokalereservationen er noteret. 
Ad.14.c) Ø-Posten er på vej til Orø. Jens vil 
skrive et oplæg til medlemsbrev og sende 
til Henrik for korrektur og printning. 

15. Næste møde  
 

 
 

Tirsdag d. 13. august kl. 19, Biblioteket. 

 


