
Referat af Lokalforums-/borgermøde den 3. september 2018 kl. 19.00 på Orø Kro. 

 

1) Velkomst: 

Jens Bloch bød velkommen til de ca. 120 fremmødte øboer, og gennemgik aftenens program og dagsorden. 

 

2) Vores nye områdebetjent fortæller om tryghedsambassadør funktionen 

Henning Jørgensen, som har været i politiet siden 1984, er en af Holbæk Kommunes områdebetjente. Han 
fortalte kort om hvad denne stillingsbetegnelse indebærer. Nemlig forebyggelse af kriminalitet – på samme 
måde som de tidligere landbetjente. Der er p.t. 5 områdebetjente i Holbæk kommune, 2 i Odsherred 
kommune og 5 i Kalundborg Kommune. Henning Jørgensen dækker områderne Holbæk Øst og Orø, og 
arbejder primært med psykisk syge, bander og anti-radikalisering. Ud over områdebetjenten er der 
udnævnt ”Tryghedsambassadører”, her på Orø er det p.t. Jens Bloch,  – som ikke må forveksles med en 
”vice-sherif”. Det handler om, at borgerne skal kunne føle sig trygge ved politiet, og de kan til enhver tid 
rette henvendelse til enten Tryghedsambassadøren, Henning Jørgensen eller sognefoged Henrik Iversen..  

SSP-samarbejdet kører stadig, og der holdes ugentlige møder. Områdebetjenten kommer på Orø ca. en 
gang om måneden. 

 

3) Forstanderen fra OrøStrand, Søren Nielsen, fortæller om perspektiverne for OrøStrand 

Søren Nielsen har været forstander på Orøstrand i ca. 3½ år. Han fortalte, at siden 1976 har institutionen 
kørt nogenlunde som nu, først som en københavner-institution, senere er man begyndt at optage børn fra 
andre kommuner. Der opkræves betaling for ethvert barn, som bor på Orøstrand. I dag er der kun ca. 1/3 af 
de børn, der var der for 10 år siden, men der er ingen risiko for at Orøstrand skal lukke ned, selv om 
driftsoverenskomsten med Københavns Kommune er opsagt. Ud over selve skolehjemmet findes der en lille 
aflastningsinstitution, og man har senest købt det lille gule hus på hjørnet som botræningssted for de 
ældste elever. 

Der findes en særlig service (døgnvagt), der kan tage sig af unge mennesker, der f.eks. har været ude for 
social kontrol. 

Søren Nielsen fortalte om det nye Orøstrand Tower, et klatretårn på Orø. Artikel herom kan ses på side 3 i 
det seneste nummer af Ø-posten, nr. 172, der ligger til udlevering i Turisthuset, eller man kan læse om 
projektet på hjemmesiden hos SaDS. 

Fra salen blev stillet spørgsmål, om der stadig var planer om at udvide Orøstrand. Til dette svarede Søren 
Nielsen, at tilsynet har bemærket, at værelserne er små, da bygningen er fra 1901, og at der er planer om 
at gøre værelserne større og mere tidssvarende. 

 

4) Jørn Christensen fra Akutteamet fortæller om oprettelsen af et værested 

Tirsdag den 11.9. åbnes et mødested på Orø, da Akutteamet har erfaret, at der er et stort behov for et sted 
hvor folk kan komme og tale om livets genvordigheder og udfordringer. P.t. er der 2 andre væresteder i 



gang, nemlig  Multihuset i Holbæk og Banehuset i Jyderup, hvor der er forskellige brugerstyrede aktiviteter 
og en unge-café hvor der er personale på.  

Erfaringen viser, at hvis folk tør komme ud, sænkes medicinforbruget. 

Jørn og Janni fra Akutteamet fortalte, at de starter værestedet op som professionelle, men på sigt vil de 
gerne involvere frivillige, f.eks. til at etablere madklubber og lignende.  Målgruppen er 18-75 årige, men 
ingen brugere vil blive afkrævet legitimation. 

 

5) Uddeling af midler fra ”Lokalforum-puljen” 

Der var modtaget i alt 8 ansøgninger om støtte fra puljen 

OBU – flytning af barak (fra skolegården til et areal ved Hallen Kr.   5.000 

Orø Dagen – udgifter til trykning af flyers Kr.   2.800 

Øasen – etablering af lounge-område (opr. søgt 10.000) Kr.   8.000 

Orø Musikforening – nyt lydanlæg (opr. søgt 15.000) Kr. 10.000 

Orø Toget – Beach-flag til markering af stoppesteder Kr.   8.000 

Orø Brugerråd – nye stole til stolegymnastik Kr.   2.000 

Kunst på Orø – tryk af ”Sælsomme Orø-historier” Kr. 10.000 

Orø-kontoret – Børnecykler og cykelhjelme Kr.   5.000 

 

Da Orø Nyt har midler til at dække de ansøgte trykudgifter, i alt 12.800 kr., og Øasen reducerede deres 
ansøgning til 8.000 kr., var der midler til samtlige ansøgere, og afstemningen bortfaldt derfor. 

Kasserer Henrik Persson skriver til alle, der har fået bevilget tilskud, og indhenter oplysning om konto til 
indsættelse af tilskudsbeløbet. Når udgifterne er afholdt, skal modtagerne sende dokumentation til Orø 
Lokalforum v/kasserer Henrik Persson. 

 

6) Pause 

 

7) Beboerforeningen orienterer om: Lægen, Beredskabet, Shelters 

Jens Bloch orienterede om den nye læge, Henrik Jepsen, der tiltræder 1. oktober 2018. Henrik Jepsen vil 
selv være på Orø 1 dag om ugen, hans vikar vil være her 1 dag om ugen, begge dage vil den nuværende 
sygeplejerske, Charlotte, også være tilstede. Herudover vil der være 1 dag om ugen, hvor Charlotte vil være 
der alene. 

Der er planer om at Orø skal være pilotprojekt for Digital Medicin. 

Med hensyn til brandberedskabet har Orø Beboerforening klaget over den planlagte nedgradering – og 
Beredskabsstyrelsen har efterfølgende udtalt, at nedgraderingen ikke vil være forsvarlig. Så alt tyder på, at 
der også fremover vil være røgdykkere på Orø. 



De to shelters, der var opstillet ved Vestre Løb, var blevet misbrugt, og gæsterne havde været til stor gene 
for de omkringliggende huse. Derfor er de nu blevet flyttet til Campingpladsen, hvor de stilles gratis til 
rådighed – men brugerne skal naturligvis betale for at benyttes pladsens faciliteter, som f.eks. bad. 

De to shelters tilhører stadig Beboerforeningen og kan evt. senere flyttes tilbage eller til en anden 
placering, hvis det viser sig at være mere hensigtsmæssigt. 

Badeplatformen overdrages til Campingpladsen, inden da sponserer Beboerforeningen en ny trappe, der 
monteres til erstatning for den, der er blevet ødelagt. 

Jens Bloch informerede til sidst om, at der inden Beboerforeningens bestyrelsesmøder var en repræsentant 
fra bestyrelsen til stede på Biblioteket 1 time før mødet, og at alle øboere var velkomne til at møde op og 
stille spørgsmål eller komme med gode ideer til bestyrelsen.  

Herudover vil der i løbet af efteråret være en række ”fredagsmøder” ved Brugsen, hvor formand og 
næstformand vil møde borgerne ”face-to-face”. Dette initiativ er opstået for at imødegå den til tider meget 
heftige debat/mudderkastning på Facebook. 

 

8) Færgekontaktudvalget 

Ib Ballisager, formand for det tidligere Færgekontaktudvalg, orienterede om udvalgets arbejde omkring 
takstnedsættelser. Der er en udbredt opfattelse af, at de højere priser i skoleferien har betydet færre 
turister, og derfor skal der arbejdes på en permanent takstnedsættelse. 

Kommissoriet for det nye Færgekontaktudvalg blev godkendt. Herefter blev Ib Ballisager og Marie 
(Stenersen???) valgt uden modkandidater. 

 

9) Orientering fra Hallen 

Ulla Zangenberg, Herluf Nissen og Henning Deurell fra Hallens bestyrelse fortalte kort om det arbejde, som 
udviklingsgruppen er i gang med. Gruppen ønsker ideer fra borgerne – intet er for stort og intet er for småt! 
Gruppen ønsker også at invitere det lokale erhvervsliv til at deltage i udviklingen af Hallen. 

Margit Roug tilkendegav, at der var behov for både en brandtrappe og en elevator eller trappelift. 

Herluf Nissen ønsker et cafeteria/spisested og en udvidelse af motionscentret. 

 

Afslutningsvis udtrykte Hanne Duelund ønske om, at kommunalbestyrelsesmøder blev henlagt til Orø – som 
en slags opfølgning på de tidligere Dialogmøder. Henrik Persson svarede hertil, at der havde været en idé 
om  at afholde kommunalbestyrelsesmøder på skift i de enkelte bydele under Holbæk Kommune, men at 
der havde været betydelige tekniske vanskeligheder forbundet med at flytte møderne ud af rådhuset. 

Det aftaltes, at dette mødereferat offentliggøres både på Orø Beboerforenings hjemmeside – under 
Lokalforum – samt på Facebook. 

Jens Bloch takkede for det store fremmøde samt god ro og orden. 


