
Ordinært bestyrelsesmøde onsdag 2. november 2022

1)  Dagsorden nr. 11-22
Sted: Brøndevej 8 – kl. 19
a) Tilstede 
b)Afbud
c) Gæster

Referat nr. 11-22

a) Mogens, Hans Jakob, Knud, Birgitte, Lilian
b) Ingen afbud
c) Sofie  deltog under pkt. 12

2)  Godkendelse af dagsorden Godkendt

3)  Formandens punkt
- Lægeordning på Orø
- Henvendelse efter 
strømafbrydelse vedr. 
mobilmast

- Lægeordning

Regionen virker seriøse og lydhøre. Regionen har annonceret efter ny 
læge. Intet indikerer at regionen ikke tager Orøs befolkning seriøst.

Vores grundlæggende holdning er; dialog og at være behjælpelig. Vi 
sætter os ind i fakta og forventer det bedst mulige resultat.

Handling: Mogens og Lilian udarbejder en tekst, der beskriver status.

Mogens fortsætter dialog med Susanne og Camilla fra det nære 
sundhed. De har begge en invitation til at mødes med Mogens.

Formidling: Mail til medlemmer, hjemmeside og fb-gruppen.

- Strømafbrydelse/mobilmast

Spørgsmål; hvor lang tid kan vi forvente at have mobildækning i 
forbindelse med strømafbrydelse. Spørgsmålet er sendt til myndigheder 
og vi afventer svar.

4)  Økonomi Regnskabsåret 2022 – til dato – vi har primært brugt penge til 
rejseomkostninger og møder, herunder medlemsmøder.

5) Indkommen post Ø-Repræsentanten har modtaget en henvendelse fra medarbejdere i 
bolig og indrigsministeriet angående et internt kontorseminar og har 
valgt at lægge det på Orø. Hans Jakob har formidlet adspurgte kontakter 
og er behjælpelig med omvisning. De planlægger selv deres besøg på 
Orø. Derudover er vi inviteret på en kop kaffe med dem.

6) Sammenslutning af Danske 
Småøer / LAG
- Repræsentantskabsmøde 4-6 
november

Ø-repræsentant og næstformand deltager i repræsentantskabsmøde. 
Bestyrelsen er orienteret om dagsorden og indhold for mødet. 
Orientering fra mødet vil komme til medlemmer via Ø-Posten til 
december.

7) Arrangementer
- Orø Juletræstænding 27. 
november kl. 15.30 

 Juletræet tændes 27. november kl.  15.30. Det foregår på sportspladsen 
overfor Forsamlingshuset. Arbejdsgruppen er i gang med planlægningen.
Vi har igen i år fået juletræet sponsoreret.
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8) GDPR – årligt tjek Det årlige tjek færdigbehandles på næste møde.

9)  Forretningsorden Pkt. 9 og 10 er blevet behandlet som et samlet punkt
Forretningsordenen for bestyrelsens arbejde er revideret og godkendt. 
Tekst vedr. kommunikation er blevet præciseret og indarbejdet.
Forretningsorden lægges herefter på hjemmesiden.

10) Kommunikation – strategi
Opfordring fra medlemsmødet 
i april, hvad er vores strategi?

Punktet blev behandlet sammen med pkt. 9, da der er sammenhæng. 
Bestyrelsen tilstræber en tydelig og gennemsigtig kommunikation med 
medlemmer og omverdenen i øvrigt.
Resultatet af denne drøftelse kan læses i forretningsordenen.

11) Forsøgsordning med 
frilandsbyer/friøer
Lokal Forum har indsendt 
ansøgning og afholdt 
borgermøde. Hvad er vores rolle i 
denne sammenhæng?

Konklusion på drøftelse: Vi har for nuværende tidspunkt ingen rolle i 
projektet / forløbet.

12) Bæredygtighed
- Oplæg og drøftelse

Oplæg ved Sofie fra Orø Strandcamping

Vi har bedt Sofie om at komme med samme oplæg, som hun gav på en 
workshop for LAG Småøerne i oktober.
Orø Strandcamping har taget den beslutning virksomheden skal være 
bæredygtig som det er muligt. Det betyder valg og fravalg på alle planer. 
Orø Strandcamping har bl.a. "Green Stay Certifikat" og er tilmeldt 
"Havvogterne".
Orø Strandcamping opfører ny servicebygning, som skal bygges 
bæredygtigt. Der er bevilget LAG midler til projektet.

Begrænsninger og udfordringer

Orø Strandcamping har fået nej til at sætte solceller op.

Der er begrænsninger i forhold til kystbeskyttelseslinjen og andre 
lovmæssige begrænsninger

Opfordring til Beboerforeningen

En lille virksomhed kan gøre lidt, men sammen kan vi gøre mere. Sofie 
opfordrer til at vi på Orø arbejder sammen for at Orø får en grøn profil, 
at vi sammen arbejder for at øge bevidsthed om bæredygtig adfærd og 
tilgang og at vi arbejder for en fælles tilgang til bæredygtige 
energiløsninger.

Vi havde en god drøftelse og bestyrelsen tager input fra oplægget med 
videre i arbejdet.  
Tak til Sofie for et spændende oplæg.

Beslutning: Vi tilstræber at arbejde for en bæredygtig profil for Orø og  
ønsker at bakke op om initiativer, der fremmer bæredygtighed.

13) Evt.

14) Næste møde: Bestyrelsesmødet er planlagt til onsdag den 7. december kl. 19.

Referent Lilian / 8. november 22
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