
Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen 

tirsdag d. 13. september 2011 kl. 19.00 på Biblioteket 

    Dagsorden   

a: Deltog: 

b: Afbud fra:  

c:  Ikke fremmødte 

Referat nr.  

Berit, Anni, Kristian, Arne, Annette, Steen 

 

2 Godkendelse af dagsorden og referat : 

 

Tilføjelse til dagsordenen:  
3g – Nyt fra kasserer 

3a)   Campingpladsen – Arne har indbudt lejrchef 
Henrik Jensen til at deltage i mødet under dette 
punkt, 
 
b) Nyt fra Lokalforum 4305 v/Kristian – herunder 
beboerforeningens input til det kommende 
dialogmøde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Fortsat drøftelse af, hvilke mærkesager 

beboerforeningen skal prioritere højest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikationsproblemer af en eller anden art i 
Bestyrelsen har medført, at Henrik ikke dukkede 
op! 
 
Kristian kunne fortælle, at ”færgekontaktudvalget” 
kæmper videre omkring færgeafgange. 
Lørdag/søndags aftenafgange vil indtil videre blive 
aflyst. 
Steen kritiserede udvalgets manglende 
kommunikation ud til Orøs borgere. Kristian vil 
undersøge muligheden for, at Steen løbende kan 
modtage/videregive oplysninger om udvalgets 
arbejde ved at benytte Annettes idé: få lov til at 
benytte et hjørne af Brugsens opslagstavle til 
”FÆRGENYHEDER” fra udvalget. 
 
Bosætningsfremstød – Kristian kommer med nyt 
fra Ø-sammenslutningen på oktobermødet. 
 
Høringssvar vedr. Orø Skoles fremtid. Steen 
kontakter skolen for i et samarbejde med dem at 
formulere Beboerforeningens høringssvar, som 
sendes ud til godkendelse i bestyrelse inden det 
videresendes til hjemmeside og til rette 
vedkommende i Holbæk Kommune. 
(i skrivende stund har jeg været i kontakt med 
skolens leder Bjarne Kynav og der er aftalt møde 
på mandag d.19.) 
 
Færgesagen. Se pkt. 3b 
 
Fremstød omkring trampestier. Annette og Steen 
går i samarbejde med ”Adventureklanen”. 
Samtidig medtages vores forslag om opstilling af 
en kommunal flismaskine efter at de 3 
afbrændingssteder på Orø er blevet lukket. 
 
 
Punktet udløste en heftig og rodet debat, da 
punktet i virkeligheden kom til at indeholde 



 
 
 
 
d) Drøftekse af spørgsmål om økonomisk støtte 

til  Kunst På  Orø og  støtte til Kristian Krøyers 
billedkunst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Nyt fra Ø-kontoret v/Arne 

 
 
 
 
 
f) Nyt fra formanden Berit – herunder ønske om 

at fratræde som formand grundet manglende 
tid til at bestride hvervet på en værdig måde. 

 
 
 
 
g) Nyt fra kasserer 
 
 
 
 
 

2punkter: økonomisk støtte til ”Kunst på Orø” 
samt støtte til Kristians billedkunst. 
Det blev besluttet at bevillige ansøgte beløb til 
”Kunst på Orø” samtidig med, at bestyrelsen 
anbefalede Arne at arbejde for etablering af en 
”Kulturforening”. 
 
Kristian trak sin ansøgning tilbage. 
 
 
Det vil være en fordel for Beboerforeningen at 
have en repræsentant siddende i Ø-kontorets 
styregruppe, men vi afventer nyt. 
 
 
Berit aftræder som formand og Kristian træder ind 
som formand, mens den øvrige bestyrelse hjælper 
til efter behov. 
Sekretæren modtager herefter punkter til 
dagsorden, udarbejder dagsorden og sender den 
ud til såvel hjemmeside som til 
bestyrelsesmedlemmer.  
 
Bilag i forbindelse med udgifter i 
Beboerforeningsregie afleveres til Lene på Ø-
kontoret. 
 
MaLinda undersøger PBS-muligheder i forhold til 
kontingentopkrævning. 
 
Trykning af OrøNyt betales med 6438,00kr 
Arbejdsløn til Heidi                         1500,00kr 
 
Kassebeholdning                  ca. 55500,00kr  
 
 

4 Punkter til behandling: 
 

Foreninger som ”praktikplads for en politiker” – 
er det noget, Beboerforeningen skal  gå ind i?  
 
 
Blomstrende Landsby – Berit orienterer om svar 
til Ib  Ballisager 

 

  

Det blev besluttet, at invitere en politiker med 

til repræsentantskabsmødet i Ø-

sammenslutningen, hvor hele området omkring 

bosætningsfremstød vil blive taget op 

Beboerforeningens bestyrelse går ikke ind i 

arbejdet, men oplægget lægges ud på vores 

hjemmeside (Berit eller Kristian) 

5 Eventuelt: 
 

 

                                                                                   

Bestyrelsens underskrift. 

 


