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Orø Beboerforening 

1)  Dagsorden nr. 10-21 
a) Tilstede  
b) Afbud 

a) Mogens MJ, Henrik HB, Hanne HR, Lilian LP, Hans Jakob HJA, 
Tianna TV 
b) Connie CR 

2)  Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

3)  Formandens punkt  
 

Positive kommentarer om vores arbejde, så vi er kommet godt 
fra land. Selv om vi bruger mange timer på det, så er det 
spændende og relevant arbejde. 

4)  Regnskab  
 

Bank; der manglede endnu en omgang underskrifter. Det er på 
plads nu og sendt til banken, så vi håber alt er på plads. Når alt 
er på plads med bank, indhenter MJ priser vedr. MobilePay. 
Mogens har kassen vedr. Orø-posen. 
Der er penge til, at købe plastkasser m.m. til opbevaring. TV 
køber. 

5) Sammenslutning Af Danske Små 
Øer 

 

Foto af billede på Orø-posen er med i Ø-Posten denne gang. Ref. 
af juletræstænding til SaDS Fb. 
HJA og LP: kort gennemgang af rep.møde. Bilag vedlagt. Alle 
referater m.m. ligger på SaDS hjemmeside. 
HB sender info til LokalForum og cc Holbæk Kommune vedr. 
pulje til løsningsforslag til cykelstier på småøerne. 

6) Samarbejde m. Lokalforum  
- Mobildækning på Orø 
- Sikker skolevej 

 

HB har afleveret usb med alt vedr. LokalForum til Simon Drost.   
HB deltager sammen med Anette, Orø Skole tirs. 7 kl 15 om 
sikker skolevej hos kommunen.                                                        
HB har besluttet, at vi også samarbejder med LokalForum om 
mobildækning på Orø, da det er relevant for mange af vores 
medlemmer og bestyrelsen bakker op. 

7) Kort evaluering af 
juletræstænding 

HR og TV har evalueret og lavet notater til brug næste år. Tak til 
LP’s kommentarer som også er noteret. Godt arrangement, god 
tilslutning, god respons. Dejligt med den store opbakning på ca. 
200 Orø borgere. Tak. 

8)  Orø posen  
- Vil vi have posen til salg rundt 

om på Øen? 

Prissætning - er den ok. Delte meninger, men vi holder priserne 
og evaluerer lige før generalforsamlingen.      Dem der har 
støttet, får en pose. MJ står for at pakke og de afhentes hos MJ 
hvor den også kan købes.                                                                
HJA: Kommunen må godt oplyse, at der er flyttet nye ind på en 
given adresse, men ikke oplyse navn. Sådan gøres det på andre 
øer.  HB retter henvendelse til LokalForum om de vil undersøge 
det for os ved lejlighed. 

9)  Åbent møde i 2022 – hvornår og Pga corona, venter vi til mødet 5.1.22 med at beslutte hvornår vi 
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hvordan?  afholder og om det er for alle eller kun for medlemmer.  HB 
foreslår, at det bliver en time inden vores ordinære bestyrelses-
møde onsdag den 2.2.22 kl. 17.30 med ordet er frit, meninger, 
forslag osv.    LP foreslår, at det bliver for medlemmerne.   HR 
synes også, at det skal være for medlemmer.                                                                         
Enstemmigt vedtaget, at det kun bliver for medlemmer.   
Tak til forsamlingshuset for hurtigt svar, dato 2.2.22 er fastsat. 

10) Generalforsamling i april 2022 LP har lavet en ”huskeliste” til generalforsamling. HB foreslår 
dato ons. 27.4 og spørger Forsamlingshuset om det kan lade sig 
gøre.   
Tak til Forsamlingshuset for hurtigt svar, dato 27.4.22 er fastsat. 

11) Årshjul for OB HB foreslår, at vi laver et dynamisk ”skriv” af vores årshjul. HB’s 
oplæg debatteres, redigeres og vedtages på mail indenfor en 
uge. Herefter lægges det op som årshjul/aktivitetsplan på OB’s 
hjemmeside. 

12) Samarbejde med øvrige 
foreninger på Orø?  

HB foreslår, at punktet indgår i punktet med ”samarbejde med 
LokalForum og andre foreninger”  Enstemmigt vedtaget. 

13) Evt. MJ foreslår, at vi får fremstillet en stork til når Orø får nye 
beboere. TV går videre med ideen og vi tager den op igen på 
næste møde.                                                                                       
HJA kontakter Pia Simonsen om der er kommet nye beboere/ 
medlemmer mhp, at de får Ø-posten.                                              
LP har talt med Jens Bloch ang. flagstangen, som nok indenfor 
overskuelig fremtid skal udskiftes. LP undersøger til næste møde 
om der evt. er fonde o.lign.   HUSK check med ”Hjemstavns-
foreningen”/Danmarks-Samfundet. 

14) Næste møde:  

 

Onsdag den 5. januar 2022 kl. 18.30 på Orø Skole. 

 Ref. Tianna Vinther 07.12.21 

 



Oplæg af repræsentantskabsmøde i SaDS den 5-7 nov. 2021 

 

Hvad har de 27 små danske øer til fælles? Der er vand rundt om og planloven       

 

Lejebolig 

De fleste vil gerne have mere bosætning og flere lejeboliger, derfor var skuffelsen også stor i SaDS, 

da Orø var den eneste småø der fik del af puljen til nye almennyttige boliger. (Resten gik til Læsø, 

Samsø og Ærø Kommuner) Derfor bør vi også holde VAB og Holbæk Kommune ved truget, så vi 

også for bygget de 6 boliger. 

 

Færger 

Lad os ikke håbe det går på samme måde med færgerne, Færgesekretariatets leder Jan Fritz 

Hansen fortalte om planerne om en standart færge til de danske småøer. De skulle kunde laves 

støre eller mindre efter øernes beskaffenhed og med flere forskellige grønne maskinmoduler. Det 

er klart at Østre Færges 6 min fart og Anholts 3 timer, kræver forskellige skibe. Men også her er vi 

lagt sammen med de store øer og landsdelsfærgerne. Så som Jan sagde, så kan Ærøs to bestillinger 

à 200 mill. Stykket godt gøre at der ikke er penge til alle de små færger. (Østre Færge har søgt 18 

mill.) Færgesekretariatet tager gerne og kikker de kommunale færger, med henblik på hvor mange 

år der er tilbage i dem og hvordan de kan gøres grønnere. Det er ganske gratis       

 

Politisk besøg 

Vi havde besøg af 2 medlemmer af udvalget for landdistrikter og øer Erling Bonnesen V og Lennart 

Damsbo Andersen S. 

De fik noget med hjem at arbejde med: Det er et stort problem på småøerne at 

realkreditinstitutterne, ikke ønsker at låne til hverken privat eller erhverv. Det er en gammel 

kenning som de ville tage med hjem igen, Kirsten Sydendal som er næstformand i SaDS og også 

sider i repræsentantskabet i Forenet kredit, samt bor og er født på Fejø, høre meget gerne om 

eksempler på dette problem. 

Turisme/ Destinationerne 

Flere Ø-repræsentanter gav over for politikerne udtryk for at Destinationerne var meget langt væk 

fra deres Ø. 

 

 



Cyklisme på øer 

Firmaet By og Landskab har til opgave at undersøge og vejlede om muligheder for at udvikle 

cykelstier på øerne. De arbejder med 1 meter brede cykelstier af grus. 

 

Vigtige datoer 

Årsmøde/Generalforsamling SaDS på Fur 10-12 juni 2022 

Børnefamilielejr på Fur samme som ovenstående 

Menighedsråd seminar for Ø-menighedsråd og Ø-Præster i Januar 2022 

 

Habitability ved Jens fra Lyø nu Lund Universitet 

Bosætningsegnethed og Bæredygtighed på vores Ø 

Den ved jeg at Lilian gerne vil tale om       

 

 

Og sidst havde vi jo også en ekstra ordinær generalforsamling 

Der var lagt op til vedtekst ændringer og Omøs forslag blev vedtaget som vi også blev enig on på 

sidste møde       

 

 

Venlig hilsen 

Hans Jakob 

Ø-repræsentant  

 

 

 

 

 



Om Habitability – Bosætningsegnethed og bæredygtighed på øer 

 

Jens Westerskov Andersens gav et oplæg om habitability hvilket handler om bosætningsegnethed og 

bæredygtighed på øer. Jens er forsker og PhD Studerende på Lund Universitet i netop 27 danske 

småøer. Han kommer selv fra Lyø. 

 

Oplægget tog afsæt i resultatet af et arbejde lavet af svenske og finske forskere. Der er nu en rapport 

på engelsk. Den danske udgave udkommer i midten af december, oversat af Jens. 

 

Der en en artikel om emnet i Ø-Posten nr. 185. 
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