
 Orø Beboerforening 

Ordinært bestyrelsesmøde onsdag  5. oktober 2022

1) Dagsorden til d. 5.10 - 2022 nr. 10-
22

Sted: Orø Forsamlingshus, kl. 19.00

- deltagere, afbud

Ref. nr. 10-22 
Deltagere; Mogens, Knud, Birgitte, Hans Jakob, 
Lilian
Afbud; ingen

2) Godkendelse af dagsorden Godkendt

3) Formandens punkt
- lægeordning
- vacination Covid 19

- Formanden fortsætter dialogen med regionens 
udvalg for det nære sundhed, og der arbejdes på 
opgaven. Mogens er interviewet til TV2 Øst og DR 
P4 i denne uge om situationen.
 https://www.tv2east.dk/holbaek/bekymring-paa-
oroe-ingen-laeger-har-soegt-stilling-paa-oeen

- Vaccination er organiseret af Holbæk Kommune 
og foregår uden tidsbestilling den 7. oktober i 
Forsamlingshuset og med tidsbestilling 27. oktober 
hos Frans Ourø, klinikken på Orø.

4) Økonomi Ingen væsentlige nyheder

5) Indkommen post Ingen indkommen post

6) Ø Posten – opdatering af 
medlemsliste til uddeling

Knud og Hans Jakob justerer medlemsliste og finder
en ny måde at holde overblik over leveringsadresser
for Ø-Posten. Afprøves, når december udgaven 
uddeles. Udfordringen er at holde overblik over 
ændringer for udensøs-boende-medlemmer, der 
skifter adresse.

7) GDPR – årligt tjek
Link til GDPR se GDPR på Orø 
Beboerforening.dk

Nuværende Privatlivspolitik / GDPR forelagt 
bestyrelsen. Justeringer vedtages på næste 
bestyrelsesmøde.

8) Forretningsorden – revidering
Link til forretningsorden se den på 
Orøbeboerforening.dk

Nuværende forretningsorden forelagt bestyrelsen. 
Justeringer vedtages på næste bestyrelsesmøde.

https://www.xn--orbeboerforening-mxb.dk/beboerforeningen/gdpr/
https://www.xn--orbeboerforening-mxb.dk/beboerforeningen/forretningsorden/
https://www.tv2east.dk/holbaek/bekymring-paa-oroe-ingen-laeger-har-soegt-stilling-paa-oeen
https://www.tv2east.dk/holbaek/bekymring-paa-oroe-ingen-laeger-har-soegt-stilling-paa-oeen


9) Kommunikation – strategi Udsat til næste bestyrelsesmøde

10) Arrangementer
- Åbent medlemsmøde opsamling og 
opfølgning

Der var fremmøde på 12 medlemmer og Nicolai 
Nicolaisen var ordstyrer. Der var en livlig debat.

Bestyrelsen præsentererede to ideer til det videre 
arbejde, hvilket der var opbakning til at arbejde 
videre med.
”Energiparker” og ”fremtidsrettet offentlig transport”. 
Derudover kom der fra salen flere ideer og input, 
som bestyrelsen tager med i det videre arbejde for 
Beboerforeningen.
En oversigt over disse er i nævnt i bilag til dette 
referat.

11) Sammenslutningen af Danske 
Småøer og LAG

Vi har modtaget rapport om ”Landbrug på 
Småøerne – nu og i fremtiden”. Den kan også 
læses på danske-smaaoer.dk.
Hans Jakob og Lilian deltager i 
repræsentantskabsmøde på Fyn 4-6 november
LAG Småøerne arrangerer fire workshops i 
efteråret. De tre er online og slåes op på vores FB 
gruppe.

11) Eventuelt Næste møde er onsdag 2.11.

referent Lilian/ 9.10.22



Orø Beboerforening

Åbent medlemsmøde

5. 10. 22 i Orø Forsamlingshus

- vedlagt som bilag til bestyrelsesreferat 5.10.22.

Deltagere på mødet kom med følgende forslag/opfordringer/henstillinger

Der var 13 medlemmer foruden bestyrelsen tilstede.

• Lægeordning – der gives udtryk for opbakning til indsats og løbende orientering

• Skiltning

Vejskilte, rod i Næsby med 40/60 skilte

Tydelighed omkring hvornår det er 60 km og hvornår det er 40 km, begge veje ind i en landsby, som 
Næsby. Kommunen er allerede kontaktet af spørgeren.

• Nye medlemmer, velkomstpose, måske en ide til respons ved indmeldelse i Beboerforeningen.

• Offentlig trafik – stort behov, men hvad er behovet på Orø? Dette bør undersøges. Fremtidsrettet 
løsning. Der er interesse for at danne en arbejdsgruppe, som arbejdsgruppen samler eventuel invitere 
til borgermøde om emnet

• Energipark ideer

solceller? Vind? Hvordan bliver vi selvforsynende. 

Der er interesse for at danne en arbejdsgruppe, ”energigruppe”, som beboerforeningen tager initiativ 
samler.

• Orøs Bymiljø – gamle stier, kirkestier, skabe et bymiljø, hvor det er muligt at færdes til fods

• Vedtægter

Et ønske fra en sommerhusejer om mulighed for at stille op til bestyrelsen

• Trampestier – repræsentant. Ønske om en klar melding fra Beboerforeningen vedr. repræsentant til 
trampesti gruppen. Beboerforeningens svar til Lokal Forum blev læst op. Opfordring fra ordstyrer til at 
gruppen genbesøger svaret. Ja naturligvis bakker Beboerforeningen op om en trampestigruppe, ideen 
udspringer herfra, og stiller med en repræsentant til gruppen.  Den bør være en selvstændig 
arbejdsgruppe på Orø.

Efter mødet har foreningen fået tilsendt en mail med rapport om Danmarks Kyster, måske endnu et 
emne for fremtidens arbejde?

https://www.cowi.dk/om-cowi/nyheder-og-presse/ny-rapport-danmarks-kystnatur-alvorligt-truet

referent Lilian Petersen 12. oktober 2022

https://www.cowi.dk/om-cowi/nyheder-og-presse/ny-rapport-danmarks-kystnatur-alvorligt-truet

