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Ib Ballisager, John Haukohl, Steen Dalsgaard, 
Morten Ringius og Henrik Persson. 
Kristian rykker for opfølgning på møde med 
Folketingets Ø-kontaktudvalg i april 2011. Har 
bedt landdistriktsminister Carsten Hansen om 
hjælp til at komme igennem til de rette perso-
ner. 
4) Henrik Persson tilkendegav, at projektet 
burde have været erstattet af et IT-opgrade-
ringsprojekt for de 3 øer. Der er nedsat ar-
bejdsgrupper, som skal beskrive øerne. Beskri-
velserne forelægges for konsulenterne primo 
december, og drøftes på borgermøde 17. fe-
bruar 2013. 
 
b) Kasserer 
1) Henrik omdelte og gennemgik balance pr. 
13.11.2012. Der er p.t. 160 betalende med-
lemmer, og regnskabet forventes at komme ud 
med et underskud på 2.161,78 kr, hvilket anses 
for tilfredsstillende. 
2) Henrik har tilladelse til at foretage tilmelding 
til NETS (tidl. PBS) og sørge for fremtidige kon-
tingentopkrævninger. 
3) Henrik fremlagde budgetforslag for 2013, 
som viser et forventet overskud på 11.000 kr. 
Her skal dog tages højde for udgifter til Ø-gene-
ralforsamling og Energidag – udgifter som skal 
trækkes af foreningens opsparede formue. 

 4.  
1. Opgaver og drift frem til efter Ø-
generalforsamlingen, Leder af dette 
projekt, Gitte Busk-Clausen. 
 

 
Gitte Busk-Clausen har indhentet diverse op-
lysninger fra Ø-sammenslutningen om gene-
ralforsamlingens forløb. Hun oplyser, at der 
ikke følger penge med fra Ø-sammenslutnin-
gen. Deltagerne betaler selv for middag og 
aftenfest. Der forventes ca. 40 overnattende 
gæster og ca. 80 deltagere i aftenfesten, inklu-
sive værtsfamilierne. 
Selve generalforsamlingen er åben, så alle 
øboere har ret til at deltage. 
I førstkommende nummer af Orø Nyt skriver 
Gitte og Jens et stykke om den kommende 
generalforsamling, hvor vi samtidig søger 
værtsfamilier til overnatning, samt frivillige der 
vil være med til at arrangere aktiviteter i løbet 
af weekenden. 
Gitte stillede forslag om en halfest for hele øen 
– Kristian og Berit mente, det ville være uhel-
digt at blande en ”åben” fest ind i arrangemen-
tet. 
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Gitte oplyste, at Lyø og Agersø som arrangører 
af tidligere generalforsamlinger havde søgt 
deres respektive kommuner om tilskud til ar-
rangementet – det overvejes at søge Holbæk 
Kommune om tilskud under henvisning til PR-
værdien af arrangementet. 
 

5.  
1. Samarbejde med Lokalforum 

 
Den 27. november holdes møde hos Kristian 
Krøger om ”køreplan” for det fortsatte samar-
bejde – Erik Fuchs, Steen Dalsgaard, Kristian 
Krøger og Jens Bloch deltager. 
 

6.  
1. Energisparedag 24. marts 2013 
  a. Tovholder 
  b. Andet 
 

 
a) Henrik og Jens er tovholdere på arrangemen-
tet. 
b) Det er gratis at benytte Hallen til energi-
sparedagen, da arrangementet har karakter af 
borgermøde. 
Solcelleproblematikken blev kort drøftet – øko-
nomien kan let blive slået i stykker af regerin-
gens nye afregningsmodel. Andre alternative 
energiformer vil formentlig være langt mere 
rentable. 

 

8. Kommende møder 
1. Næste møde 

 
11. december 2012 kl. 19.00 på Biblioteket. 

9. Eventuelt. 
Planlægning af Generalforsamlingen 2013 

 
Dato: Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 – 
sted besluttes på næste møde. Datoen be-
kendtgøres i førstkommende Orø Nyt, så man 
kan reservere den i kalenderen. 
Henrik stiller forslag om vedtægtsændring, så-
ledes at antallet af bestyrelsesmedlemmer re-
duceres fra 7 til 5 – fortsat 2 suppleanter. 
 

Bestyrelsens underskrift. 


