Orø Beboerforening
Ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. januar 2022 kl. 18.30 på Orø Skole
1) Dagsorden nr. 11-21
a) Tilstede
b) Afbud

a) Mogens, Henrik, Lilian, Tianna TV
b) Hanne, Hans Jakob, Connie

2) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3) Formandens punkt

Vores strategi om bestyrelsesarbejdet herunder møder,
hjemmeside m.m. har fundet et leje som er tilfredsstillende.
Skrevet med en omkring udlejning af hus til en lærer der er
startet på skolen.
Fint samarbejde med Mads Sorento vedr. fyrværkeri.
Mogens er stadig igang med at undersøge en mobilepay løsning.
2 stk. debetkort til DagliBrugsen afleveret til Mogens.
HB oplyser at der er kommet en rapport om de 27 småøers
havne. En fin og interessant rapport.
Vi lægger opslag op på Danske småøers fb om, at vi på Orø har
stillet med et helt lokalt team af podere i øens testcenter.
HB tlf.møde med Simon Drost vedr. adskillelsen mellem OB og LF
- begge har deres berettigelse da OB bl.a. har kontakten til
Danske Småøer og LF har kontakt til kommunen. Derfor er et
samarbejde og dialog mellem disse to også vigtigt på flere
punkter og fortløbende.
- Mobildækning;
- sikker skolevej; der kommer skiltning og fartdæmpende
foranstaltninger forhåbentlig inden sommerferien 2022.
- Orø Dagen; Der skal meldes ud, at vi genoptager Orø Dagen i
2022 og HB -TV kontakter OrøKontoret vedr. et indledende
møde.
Vi drøftede forløbet om oprettelse af testcenter på Orø før jul og
den fælles henvendelse vi har lavet sammen med Lokalforrum
om en evaluering af dette med Region og Kommune. Vi kan
være stolte at vi bemander kun med lokale poder, stor respekt
til dem for at stille op.
Drøftelse af de reelle ejerforhold på flagstang og areal.
Menighedsrådet ejer arealet, kulturbeholderen har brugsret v.
Steen B. Langvad, Orø Beboerforening har ”bare” taget opgaven
med at hejse flaget lejlighedsvis.
Da flagstangen efterhånden trænger til udskiftning, vil vi tage
kontakt til menighedsråd og kulturbeholder om et møde vedr.
dette. Mogens og Lilian tager opgaven.

4) Regnskab og bank
5) Sammenslutning Af Danske Små
Øer

6) Samarbejde m. Lokalforum
oa.foreninger
- Mobildækning på Orø
- Sikker skolevej
- Orø Dagen
Hvor er vi i processerne?

7) Henvendelse til region og
kommune om håndtering af
opstart af testcenter på Orø før
jul
8) Flagstang
- Ejerforhold?
- Ansvar?
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9) Åbent møde i 2022 – hvordan
gør vi i forhold til Corona?

10) Generalforsamling 27. april 2022

HB spørger Aksel, forsamlingshuset om vi stadig kan låne lokalet
til mødet i forhold til corona eller om vi skal finde anden lokation
Mødet er kun for medlemmer af Orø Beboerforening.
HUSK link til indmeldelse mm.
Vi har efter mødet besluttet at ikke af afvikle åbent møde pga.
Corona før til sommer/efterår.
HB: vi må gerne begynde at tænke på input til beretning m.m.

11) Årets ø 2022

Punktet udskydes indtil HB og LP har holdt opstartsmøde.

12) Evt.

Galleri på hjemmeside en mulighed?

13) Næste møde:

Onsdag den 2. februar 2022 kl. 18.30 på Orø Skole.

Ref. Tianna Vinther 14.01.22
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