Orø Beboerforening
Ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. marts 2022 kl. 18.30 på Orø Skole
1) Dagsorden nr. 11-21
a) Tilstede
b) Afbud
2) Godkendelse af dagsorden
3) Formandens punkt

4) Regnskab og Bank

5) Sammenslutning af Danske Små
Øer

6) Samarbejde m. Lokalforum og
øvrige foreninger på Orø
- Sikker skolevej – hvor er vi i
processen?
- Orø dagen – hvor er vi i
processen?

a)Henrik (HB), Lilian (LP), Mogens (MJ), Hans Jakob (HJ), Tianna
(TV)
Sup.: Connie (CR), Hanne (HR)
b) Ingen
Godkendt
Har ikke hørt fra VAB vedr. boliger på Orø. HB tager kontakt til
SaDS da støttekronerne umiddelbart ikke bruges til ø-tiltag.
HB er begyndt at lave stikord til formandsberetning til
generalforsamlingen. Rundsendes til bestyrelsen inden næste
møde.
Betalt kr. 10.050 for kontingent til SaDS. Dags dato er der kr.
96.714 på kontoen.
MobilePay - Drøftelse og ved afstemning var der flertal for at
gå videre med en løsning. MJ og HJ tager den videre.
LP: Nyhedsbrev, med mange interessante informationer og
tiltag. HB rundsender nyhedsbrevet så alle kan læse det.
LP: webinar om energiomstilling. Netværk igangsættes til bl.a.
inspiration af dette.
LP: Ø-træf for børnefamilier – LP lægger op på OB’s
hjemmeside.
Sikker skolevej: processen kører og der er pt ikke noget nyt.
Der har været godt samarbejde med LokalForum, Skole og
Andreas, Holbæk kommune.
OrøDagen: HB kort mundtligt referat - styregruppen har holdt
møde, ref. kommer snarest.
LP: Har styregruppen tænkt over om folk kan komme hjem
igen, her tænkes på Holbæk færgen. Det har styregruppen.
Afvikling af Orødagen i 2022 beslutter vi at Tianna og Henrik
gennemfører og repræsenter OB i styregruppen uanset valg til
generalforsamling. Der var enighed om dette.

7) Flagstang
Indhentning af tilbud hvem gør
det?
8) Åbent møde d. 6.4 planlægning af
dette.

HB: Over skråstiverne er den ved at rådne. TV indhenter 2
tilbud på udskiftning eller ny. Tilbud kommer med til forslag til
bestyrelsesmøde.
LP og HB fremlagde hver deres forslag til plan. Disse blev
drøftet.
Vedtagede plan: Åbent møde for OB medlemmer kl. 17.3018.30, OB er vært med kaffe og kage. Herefter
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bestyrelsesmøde med mad kl. 19.00-20.30
LP følger op på forsamlingshuset med dato og aftaler om
spisning - ligeledes dato og spisning til generalforsamling
9) Generalforsamling d. 27.april 2022

10) Evt.

11) Næste møde:

HB har været igennem LP’s drejebog fra sidste år, godt
udgangspunkt.
MJ kontakter bogholder og revisor ang. regnskab.
HB følger op på diverse frister for møde m.m.
HB efterspørger opdateret mail liste.
LP: Skal der være fællesspisning før generalforsamlingen igen i
år? Enighed, så LP spørger forsamlingshuset.
TV spørger Bo Overgaard-Høifeldt om han vil være ordstyrer.
HB: Drøftelse af procedure i forbindelse med skriftlige
indkomne henvendelser og OB’s håndtering af disse.
Bestyrelsen har fulgt den procedure vi har besluttet og HB
svarer Bing.
Onsdag den 6.4 i forsamlingshuset i forbindelse med åbent
møde kl. 17.30 -

Ref. Tianna Vinther 02.03.22
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