Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 4. august 2020 kl. 19.00 på biblioteket
1) Dagsorden nr. 5-20
a) Deltog
b) Afbud
c) Gæster

Referat.nr. 5-20
Ad.1a) Jens Bloch, Jette Maya Porting, Henrik
Persson, Lilian Petersen, Peter Bach Larsen
Ad.1.b) Helene Garly
Ad.1.c) Henrik Bianchy Jensen

2) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3) Regnskab

4) Faste punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:
a) Ø-kontoret
b) Færgekontaktudvalget
c) Ø-sammenslutningen

d) Orientering fra formanden

Plus 6 nye medlemmer, i alt 216 medlemmer
p.t. Kasserer Henrik Persson foreslår at skifte
bank efter GF til én bank der ikke kræver
negative renter.
Regnskab åtd. Blev fremlagt og taget til
efterregning.
Ad.4.a) Ingen bestyrelsesmøder afholdt siden
sidste bestyrelsesmøde i Beboerforeningen.
Ad.4.b) Seneste møde i
Færgekontaktudvalget afholdt den 7. juli
2020 i Bådelauget: lokale (rød stue). Pga.
max.98 passagerer på Holbæk Færgen, har der på
visse afgange fra Holbæk efter den 1. juli, kl.
11:30 har færgeledelsen besluttet, at der

bliver ekstra formiddagsafgange tirsdage og
torsdage resten af juli måned. Årsagen er, at
der er rengøring mandag, onsdag og fredag,
samt brændstofpåfyldning onsdag mens
færgen ligger i Holbæk Havn kl. 10-11.30. Det
undersøges efterfølgende om rengøringen
kan flyttes til om aftenen uden betydelige
meromkostninger). Information findes på
Holbæk Færgens hjemmeside og denne
information kopieres til Orø
Beboerforenings hjemmeside & Facebook
side. Østre Færge derimod havde ikke haft
problemer med manglende kapacitet og var
endda villig til at indsætte den lille færge i
fald nødvendigt. Klima- og Miljøudvalget i

5) Generalforsamling

6) Eventuelt

7) Næste møde

Holbæk Kommune vil nu gerne have et møde
med Færgekontaktudvalget på Orø. Vi finder
en relevant dato til et sådant møde.
Ad.4.c) Beboerforeningen deltog ikke i årets
generalforsamling i SaDS grundet Corona
problematikken, referatet er endnu ikke
tilgængeligt fra denne forsamling.
Ad.4.d) Føres under de enkelte punkter
Årets udskudte Generalforsamling afholdes i
Orø Hallen, tirsdag den 18.august kl.19.
Indkaldelsen er indrykket i Land & By samt på
Beboerforeningens hjemmeside og Facebook
side.
Ad.6.a) Sankt Hans festen blev alene afholdt
af Orø Strandcamping pga. det begrænsede
forsamlingsforbud.
Ad.6.b) Der findes en pavillon og to ældre
telte tilhørende Beboerforeningen. Pavillon
opbevares af Skolens Pedel (Tom) og telte er
opbevaret på Hestebedgård.
Ad.6.c) Det blev diskuteret hvor
Færgekontaktudvalget henhørte under og det
blev klart at dette udvalg var dannet under
Lokalforum i sin tid. I skrivende stund er det
uvist om der dannes et nyt Lokalforum.
Dato kendes ikke – det vil henhøre under den
nye bestyrelse at fastsætte.
P.t. kan der ikke holdes møder på Bibliotekets
lokaler idet Biblioteket lukker ned. Der skal
findes alternative mødelokaler til fremtidige
bestyrelsesmøder i Beboerforeningen.
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