Om arbejdet for bestyrelsen i Orø Beboerforening og hvad vores virke er.
Orø Beboerforening
Beboerforeningens
medlemmer.

Vi repræsenterer som det vigtigste beboerforeningens betalende
medlemmer. Og alt der har interesse og betydning for vores
medlemmer.

Medlemskab af
SaDS

Vi varetager medlemskabet af Sammenslutningen af Danske
Småøer, som er interesseorganisation, hvis formål er at arbejde
for at forbedre småøernes situation på alle områder.
Orø Beboerforening deltager i sammenslutningens møder.

Årets aktiviteter
Se årshjul.

•

Juletræstænding

•

Sankt Hans

•

Flaghejsning varetages pt. af Jens Bloch.

•

Shelter – løbende samarbejde med de som har shelterne
stående

•

Orødagen

•

Årets Ø 2022

•

Deltagelse i relevante møder om Orø og det som har
interesse for Orø. Herunder møder i SaDS

•

Afvikling af generalforsamling

•

Uddeling af Orø posen

•

Synlighed ved andre arrangementer på øen

•

Nye tiltag kommer til ...

Velkommen til nye
Beboere på Orø

At vi som beboerforening tager godt imod nye beboere på Orø og
sikre os at de kender til os og andre tilbud på øren og at vi rækker
hånden ud til nye beboer.
Muleposen herefter Orøposen

Orø dagen

At vi sammen med Orø-Kontoret står for at arrangere Orø dagen

Sikre et godt
samarbejde med

Vi skal som beboerforening være med til at værne om vores skole
og de yngste af vores beboere, og derfor vil et samarbejde med

Orø Skole- og
Børnehus.
(herunder også
Ungdomsklubben)

skolen vægtes højt hos os.

Forsøge at sikre et
godt samarbejde

At vi som beboerforening er i dialog med de øvrige foreninger på
Orø for at sikre at vi samarbejder på tværs og til gavn for os alle.

med de øvrige
foreninger på Orø
Færgekontaktudvalg

At vi har en fast plads i færgekontaktudvalg, hvis dette
genetableres.

Forsøge at sikre et
godt samarbejde
med virksomheder
og
erhvervsdrivende
på Orø.

At vi som beboerforening er i dialog med virksomheder og
erhvervsdrivende på Orø til gavn for os alle.

Samarbejde med
Holbæk Kommune

Holbæk Kommunes første kontakt vil være Orø Lokalforum, det
afholder dog ikke Beboerforeningen i at tage kontakt til
Kommunen eller Lokalforum når vi finder det relevant.

Mobilitet for alle på
Orø

Vi skal som beboerforening være optaget af mobilitet for alle på
Orø – ”fra vugge til grav”. Jf. vores skriv fra mødet med
Kommunen og Holbæk Lokalforum
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