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Ringius, om det var noget, som Ø-kontoret ville gå ind i. 
Hvad med vedligehold af jollerne, kan det ske via 
frivillige? Forslag om at inddrage skolebørnene heri 
Projektet skulle også omfatte søjler/infotavler på 
trampestierne og evt. udstillingsmontrer på Holbæk-
færgen. 
Hvis projektet bliver en realitet, vil der ifølge Britt blive 
behov for flere shelters og dermed behov for at eta-
blere et shelter-laug til vedligeholdelse af disse. 
Projektet er så omfattende, at det kræver et åbent 
møde for hele øen, gerne i januar 2019. Henrik Persson  
foreslog, at det arrangeres sammen med Lokalforums-
mødet i marts 2019 – der vil der under alle omstæn-
digheder  komme mange mennesker. Det er vigtigt at 
informere Bådelauget, da de vil blive en naturlig 
samarbejdspartner. Aftalt, at Carsten Hvid inviteres til 
Lokalforumsmødet. 

5.  Fællesskaber 
a. Ø-pedel 
b. Muldtoiletter 
c. Barakflytning 
d. Bosætning (Gitte) 

 

Bente Meehan havde meldt afbud, men har fremsendt 
en status pr. mail. 
a)Tom drøfter spørgsmålet med sin leder. Tages op 
senere. 
b)Tanja og Bente Meehan har talt om at søge støtte til 
formålet hos Friluftsrådet. Der findes flere muligheder 
– ”samlesæt” til 15.000 kr./stk. og fuldt monterede til 
22.000 kr./stk.  
Der fulgte nogen debat om, hvad vi gør når der ikke 
længere står shelters ved Vesterløb. Se ovenfor vedr. 
shelterlaug. Tanja rekrutterer medlemmer hertil. 
Tanja blev udpeget til at stå for ansøgning om støtte, i 
første omgang til et fuldt monteret toilet ved 
Hegnegården. 
c) Der arbejdes videre på en løsning, som ungdoms-
klubben kan være tilfreds med. 
d)Gitte er blevet kontaktet af en udlejer, bosiddende i 
Nyborg, som har udlejet sit sommerhus på Orø gennem 
2 år til en førtidspensionist. (Holbæk Kommune betaler 
huslejen!) Kommunen har nu bedt udlejer om at opsige 
lejeren, og hvis han ikke er ude senest 21. november, 
vil der ske politianmeldelse. Der må være tale om en ny 
medarbejder, som ikke er klar over de ændringer til 
Planloven, som Folketinget vedtog i 2016. Gitte og Jens 
kontakter kommunen. 

6.  Regnskab 
 
 
 

Regnskab er udsendt pr. mail. Der opkræves ikke 
kontingent for 2018 hos evt. nye medlemmer, der 
melder sig ind på dette sene tidspunkt af året. 
Henrik Persson havde flg. kommentarer: 
Tryksager/kontorartikler øget p.g.a. anskaffelse af ny 
printer. Mødeudgifter væsentligt øget p.g.a. at vi er så 
aktive i SaDS/LAG, og der dermed udbetales mange 
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kørepenge. Det forventes dog stadig, at regnskabet vil 
balancere nogenlunde ved udgangen af 2018. 
 

7. Faste punkter:  
       Kun påmindelser om vigtige ting: 

 
a. Ø-kontoret 

 
b. Færgekontaktudvalget 

 
c. Ø-sammenslutningen 

 
 
 
 
 

a)Kim Kennedy repræsenterer Orø Bådelaug i Orøkon-
toret, og stiller derfor ikke op som folkevalgt til næste 
årsmøde. Dette gælder først efter vedtægtsændring på 
det kommende årsmøde, formentlig i maj 2019. 
b) Intet nyt. 
c) 23 ud af 27 småøer deltog. Beretningen kommer i 
næste nummer af Ø-posten. 
Det er ærgerligt, at det er så besværligt at få fat i Ø-
posten. Der er kun ganske få eksemplarer i Brugsen, og 
Ø-kontorets åbningstider er så begrænsede. Peter Bach 
Larsen foreslog, at Cykelklubben for en rimelig betaling 
kan dele ud til alle registrerede medlemmer. Man 
kunne ved samme lejlighed lægge et indstik/nyheds-
brev fra Beboerforeningen i bladet. Tages op på næste 
møde. 

8. Kommunalbestyrelsesmøde 
 
 

 
 

Kroen har – samtidig med Beboerforeningen – søgt om 
at holde kommunalbestyrelsesmødet. Det overlades til 
Kroen, og det må så være op til Kommunalbestyrelsen 
at godkende lokalerne. 

9. Juletræstænding 
 

 
 
 
 
 

Det gamle grantræ fældes snarest. 
Gitte har aftale med Stengården om at vælge et træ 
(uden rod) derfra. Efter jul vil Stengården donere et nyt 
træ med rod, som plantes når årstiden er til det.  
Der er bestilt 18 meter lyskæde fra Sirius, kan udvides 
efterbehov når det nye træ vokser op. 
De gamle kæder kan evt. bruges i kirsebærtræerne. 
Brugsen sponserer 100 slikposer og 20 liter cacao. 
Kroen sponserer æbleskiver – Beboerforeningen køber 
selv sukker og syltetøj. Bryghuset sponserer krus og 
engangsservice.  
Gitte bestiller nye, længere fakler, da de korte vil nå at 
brænde ud, inden optoget når til Bryghuset. 
Steen Sejer optræder som julemand (i brandbil). 

10. Orientering om skoleleder 
 
 

Annette Volfing Højager er valgt ud af 9 ansøgere. 
Annette har tidligere været lærer på Orø Skole, og 
tiltræder som ny leder pr.1. december 2018. 

11. Borgermøde om bosætning 
29/10 i Hagested 
 
 

En konsulentrapport fastslår, at Holbæk kommune 
indenfor en årrække vil komme til at mangle 2700 
lejeboliger – men der er ingen penge til at ”skyde ind” i 
nybyggeri til leje. 

12. Temadag om boligudfordringer 
på småøerne 27. oktober i 
Faaborg 
 
 

På mødet var fremlagt forskellige eksempler, bl.a. fra 
Omø, hvor 4 ældreboliger og et aktivitetshus er 
sponseret af Mærsk (som havde en relation til øen), og 
fra Sønderborg, hvor et selskab opkøber gamle huse til 
renovering og efterfølgende udlejning. Henrik Persson 
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har på mødet stillet forslag om etablering af 
”Småøernes Boligselskab” som et fælles administra-
tionsselskab, og har aftalt et møde med DAB herom. 
Peter Bach Larsen omtalte en videokonference, som 
kan følges fra hele landet. 

13. Eventuelt 
a)Hestebedgård 
b)Fredagsmøder ved Brugsen 
 
 

Julemarked på Hestebedgård: Julestue (10-14) og 
julemarked i drivhuset i skovhaven (10-15) lørdag d. 1. 

december.  Holdes i drivhuset p.g.a. brandsikrings-
kravene. Prisen for brandsikringsarbejder vil løbe op i 
ca. ½ mio.kr., derfor er det besluttet, at enkelte af 
lokalerne lukkes af for besøgende, og der arbejdes på 
at få tilbuddene ned i et mere fornuftigt prisleje. 

b)Jens og Gitte vil genoptage fredagsmøderne ved 
Brugsen, og foreslår et møde fredag den 7. december 
fra kl. 16. 

14. Næste møde  
 

 
 

Tirsdag den 11. december – evt. med julespisning på 
Langdalgård. 

 


