Orø Beboerforening

Ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 3. november 2021 kl. 18.30 på Orø Skole.
1) Dagsorden nr. 10-21
a) Tilstede
b) Afbud
2) Godkendelse af dagsorden
3) Formandens punkt

1.a) Bestyrelsen: Henrik Bøtkjær (HB), Lilian Petersen
(LP), Hans Jakob A. Sørensen (HJA), Mogens Johansson
(MJ) og Tianna Vinther (TV) Supp. For bestyrelsen: og
Hanne Ringius (HR)
Ad 2.a) Connie Rau (CR) Syg
Godkendt
Vores svar vedr. ATV er rundsendt til alle partier. Svar
tilbage fra viceborgmester og formand for Klima og Miljø,
John Harpøth, tak for det - der er ikke noget at komme
efter rent lovgivningsmæssigt ifølge svaret. Vi har
Ikke hørt tilbage fra Menighedsrådet om de ønsker at
vedlægge vores svar til en evt. klage.
Der er rettet henvendelse ti Lokalforums bestyrelse om
et opslag på OB’s facebook gruppe fra en supp. I
Lokalforum. Opslaget stiller i indirekte vendinger
spørgsmål vedr. samarbejdet mellem Lokalforum og OB,
samt HB`s svar på en anden kommentar. Dette er gjort
fordi opslaget er skrevet på en af vores kommunikations
platforme (vores facebook gruppe).
Meget god respons på vores synlighed på facebook og
den kommende mulepose.

4) Regnskab v. Hans Jakob (og Mogens)

5) Forretningsorden (forslag udsendes pr.
mail før mødet)

Bank: HJA har afleveret alle dokumenter til Pia Simonsen
(PS)og når banken er klar, bliver vi alle kaldt ind.
Regninger er betalt.
Sponsorater: PS udarbejder et dokument til kvittering
som vi kan bruge fremadrettet.
MobilePay: HB Vi skal høre mere om muligheden for at
få MobilePay.
Kontingent: MJ foreslår også mail ”kvittering” for betalt
kontingent. Det undersøger han.
Gennemgang af forslaget. Godkendt med få rettelser,
de sidste rettelser tager vi på mail og skriver om vi kan
godkende, så underskrives på næste bestyrelsesmøde
1.12.21.
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6) Juletræstænding v. Tianna og Hanne
7) Orø Posen v. Mogens og Henrik

8) Nyt Lokalforum v. Henrik
Betydningen heraf for OB
-Nyt fra møde d.24.10 med Lokalforum
Hvad adskiller os? Hvad skal vi
samarbejde om?
-Trampestierne v. Mogens

Program gennemgået. Evt. overskud af godteposer gives
til Julehjælp på Orø.
MJ har skrevet til alle foreninger, HB har mailet rundt til
de virksomheder som vi kender 10.300 kr er samlet ind.
Der indkøbes 250 stk. muleposer som hedder OrøPosen.
Der kommer til at stå poser hos 5-6 ejendomsmæglere og
derudover kører HB rundt med dem til de nye som
fremover skal modtage dem og byder velkommen.
Forslag til opgave opdeling gennemgået, drøftet og bliver
tilrettet så vi kan melde ud hvordan vi oplever opdeling
imellem os.
HB har holdt møde med Simon Drost, Formand for
Lokalforum. Formænd skriver og ringer sammen hvis der
er noget.
Trampestier; Der opfordres til afholdelse af møde
mellem Lokalforum, lodsejere og kommunen vedr.
trampestier. Dette er under Lokalforum.
I forhold til det materiale som lå på vores hjemmeside
om lokalforum så er det taget tre backup, en ved GoGo, 2
usb som udleveres til formand for lokalforum Simon
Drost, den giver HB til Simon og en til næstformand i
lokalforum Mogens Johansson (Mogens fik usb til
mødet). Herefter gemmes der ikke noget hos
Beboerforeningen.

9) Sikker skolevej – møde med Orø Skole
d.27.10 v. Henrik

Der er d.d. sendt ansøgning til kommunen i samarbejde
med skolen og Lokalforum. Lokalforums formand har
lavet ansøgning, som er kommenteret på af skoleleder og
HB. Ansøgning sendes rundt til bestyrelsen.

10) Møde om overtagelse af Orø dagen
d.27.10 v. Hanne og Henrik

Godt møde med Steen Dalsgaard, MajBritt Just, HB, LP,
TV og Hanne for OrøKontoret.
Hanne har forslået en styregruppe på 4 personer - 2 fra
OB og 2 fra OrøKontoret.
For OB er det HB og TV. For Orø Kontoret er det Hanne
og en mere. HB indkalder til møde.
Dialogmodellen kan ses på nettet. Link findes på OBs
hjemmeside.
LP oplæste den planlagte Ø-runde information til
repræsentantskabsmødet i november 2021.
Hold øje med Ø-posten da informationen kommer som
indlæg i næste blad.
Drøftelse af om vi ønsker indstilling til Orø som årets ø.
Der udvælges 3 øer til ”finalen”.
HB og LP går med denne (vi må gerne komme med input)
og vender tilbage.
Lofterne er tømt, men der skal sorteres. Orøs museer
spørges om de har interesse i de gamle (og meget lidt
pæne) dagsordner/referater, ellers destrueres de.
Der er og har været meget oprydning mange år tilbage.

11) Arbejdet med Dialogmodel v. Lillian
12) Foreningen af Danske Småøer v. Hans
Jakob og Lilian
13) Orø som årets ø ? v. Lillian og Henrik

14) Overblik over OB’s ejendom, hvor langt
er vi?
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15) Evt.
16) Næste møde:

HB har fået henvendelse fra en mor til et barn vedr.
lægetider på øen. Aktuelt eksempel med 1-2 mdr.
ventetid. Måske et emne at genoptage i LokalForum.
Onsdag den 1.12.2021 kl. 18.30
På Orø Skole

Referat – Tianna Vinther d. 08.11.2021
Referat godkendt via mail fra hele bestyrelsen d.
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