
 
Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 3. august 2021 kl. 19.00. 

 
1) Dagsorden nr. 7-21 

a) Deltog 
b) Afbud 
c) Gæster ikke muligt grundet video møde 

Referat.nr.  7-21 
Ad.1.a) Hans Jakob, Lilian, Peter, Tine 
Ad.1.b) Henrik 

2) Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3)  Regnskab: 
a) Status på regnskab åtd:  

 

Få ændringer siden sidst. 
Formanden har bedt om et åtd - regnskab 
pr 17. august 2021 
 

4) Faste punkter:  
Kun påmindelser om vigtige ting: 

a) Ø-sammenslutningen, orientering om 
aktuelle sager. 

b) Færgekontaktudvalget og rapport fra 
Beboerforeningens repræsentant. 

c) Beboerforeningens stillingtagen til 
sommerens gratis færgetransport for 
passagerer. 

A) To repræsentanter fra 
Beboerforeningen deltog i SaDS 
sammenslutningen. Man 
prioriterer i 2021-22: 

• Organisationsudvikling og 
forberedelse af 
formandsskifte i 2022 

• erhverv, turisme og 
arbejdspladser 

• færger og landevejsprincip 
• omstilling af færger til grøn 

drift 
• boliger til små øer 
• klimatilpasning til småøer 

Mere info kan findes her  
Sammenslutningen af Danske 
Småer -GF2021 
 

B) Formand deltog i 
Færgekontaktudvalgsmøde i juni.  

C) En repræsentant fra 
Beboerforeningen er blevet 
interviewet af DR tilbage i juni 
vedr. den gratis færgetransport for 
passagerer, og Beboerforeningen 
ønskede selvfølgelig fortrinsret for 
øboere og evt. pendlere til Orø. 
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5) Hvilke sager arbejder bestyrelsen med p.t. og 
indtil næste Generalforsamling 17. aug. 2021. 
a) Flere Almene Boliger til Orø. 
b) Opdaterede Vedtægter er klar til GF for 
godkendelse af Generalforsamlingen. 
c) Nyt omkring Facebook gruppen? 
d) Kommunikation generelt til medlemmer 

a) Intet nyt. 
       b)  Forslag til opdatering af Vedtægter er    
klar til fremlæggelse på GF. 

     c) Rolig sommerstemning på 
Beboerforeningens facebook-side. 

d) Sker via nyhedsbreve, via hjemmesiden 
og via FB-siden. 
 

 
6) a) Generalforsamlingen afholdes d. 17.aug. 

2021 i Orø Forsamlingshus kl.19. 
Vi har kommunikeret vi ud til 
medlemmerne vha. hjemmesiden, opslag v. 
Brugsen samt direkte mail eller brev til alle 
medlemmer samt opslags-/annonce i 
ugeavisen By og Land, uge 30. 

b)   Sct. Hans 23. juni. Evaluering af 
arrangementet. 

c)   De fem sheltere på Orø: ejerskab/placering. 
Der er sendt instruktion til hvordan disse 
sheltere skal oprettes/indrapporteres på 
hjemmesiden: udinaturen.dk. STATUS fra 
Lilian ! 

d)    Manglende kommunikation fra Region 
Sjælland. Der er forslag fra et medlem af 
Beboerforeningen om at Beboerforeningen 
bør sørge for at indkalde politikerne til et 
Valgmøde her på Orø. I så tilfælde kunne vi 
bede BÅDE politikere til kommunevalget 
samt til regionsvalget om at deltage ? 

e)  Dårlig GSM-dækning på østsiden af Orø. 
Henvendelsen fra Beboerforeningen til 
Holbæk Kommune er videresendt til 
Energistyrelsen den 26. maj 2021. 

a) Bestyrelsen gennemgår hvordan og 
hvor der er indkaldt til GF. I dag den 3. 
august er der sat indkaldelse op ved 
Brugsen samt indrykket annonce i 
Nordvestnyt. 
Der skal til GF vælges 2 
bestyrelsesmedlemmer for 1 år og 3 
bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
Bilag til GF uddeles til mødets 
deltagere ved mødets start. 
 

b) Tak for samarbejdet til: Orø 
Strandcamping, Orø Skole, Foreningen 
Genskabet, Jazztoget, Orøs 
Brandvæsen, samt båltaler Pia Olsen 
Dyhr. Der kunne være to 
bestyrelsesmedlemmer til stede ved 
dette arrangement. Der skal arbejdes 
på at mindst tre fra bestyrelsen 
deltager i 2022. Der er udarbejdet et 
arbejdsdokument, som kan 
overdrages til næste års afvikling. 
Årets heks blev Jens Bloch. 
 
   

       c) Shelter værterne har indsendt 
oplysninger til ud i naturen. Det er dog meget 
omstændigt at blive oprettet, en af dem 
færdiggør ikke processen, da det indebærer 
omstændig og unødvendig dokumentation. Vi 
har selv sørget for information på oroe.dk. og 
de næste to år på app'en radius25. 
Shelterne er godt besøgt og gæster finder 
finder vej til dem. De efterlader oftest 
shelterne og naturen omkring ryddelige. 
 
       d) Vi foreslår den nye bestyrelse indkalder      
politikere til valgmøde – både kommunale og 
regionale.             
    

http://oroe.dk/
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e)Intet nyt 
7) Eventuelt:  

 
 

 
 

Forsamlingshuset er blevet spurgt om de 
kunne arrangere fællesspisning kl. 18, inden 
GF d. 17.august. Der kommer således opslag 
fra Forsamlingshuset om denne mulighed, 
med oplysning om tilmelding og betaling 
  

 
8) Næste møde: Datoforslag: tirsdag den 2. september. 


