Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 6. april 2021 kl. 19.00.
1) Dagsorden nr. 4-21
a) Deltog
b) Afbud
c) Gæster – ikke muligt pga. Covid-19
restriktioner, max. 5 personer
2) Godkendelse af dagsorden

Referat.nr. 4-21
Ad.1.a) Peter, Hans Jakob og Lilian
Ad.1.b) Tine og Henrik

3) a) Regnskab, for år 2020, overgivet til revisor d.
17.3.2021 for ny gennemgang. Det reviderede
budget for 2021 er påført regnskab 2020,
yderst til højre i separat kolonne, ift.
regnskabstal for 2020 samt for 2019.
b)Budget 2021

3a) Regnskabet for 2020 er gennemgået og
godkendt af revisor. Det er klar til
fremlæggelse på generalforsamling (GF).

4) Faste punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:
a) Orientering fra formanden, herunder
arbejdet i bestyrelsen og mod vores
eksterne kontakter.
b) Ø-sammenslutningen, orientering om
aktuelle sager.
c) Færgekontaktudvalget og evt. rapportering
fra Beboerforeningens repræsentant.
5) Hvilke sager arbejder bestyrelsen med p.t. og
indtil næste Generalforsamling 27. april 2021.
a) Flere Almene Boliger til Orø.
b) Opdaterede Vedtægter
c) Opdateret Forretningsorden, sammenholdt
med forslag til opdaterede vedtægter
fremlægges.
d) Vores Facebook gruppe: Betingelser for
optagelse og brug m.v.

6) a) PR- siden på Oroe.dk SKAL opdateres. Lilian

Dagsorden godkendt.
Referent; Lilian

3b) Budgetforslag for 2021 er udarbejdet og
klar til fremlæggelse på GF. Kontingent
forslåes uændret til 175 kr. pr. person.
50kr/medlem betales til SaDS)
5a) Vedr. Beredskab, når Orø Færgen skal på
værft 18.4-27.4. Vi er blevet oplyst, af
regionen, om at vi vil blive betjent helikopterambulance i nattimerne ved akutte tilfælde.
Ved evt. Brand, er der ekstra ressource i form
af vandvogn.
* se kommentar nedenfor
b) Lilian deltager i vandværksseminar 12.4.
c) Intet
5a) Vi afventer yderligere handling vedr. de 6
lejeboliger.
5b) Vedtægtsforslag er nu klar til
fremlæggelse på årets GF.
5c) Udsat
5d) Status: Der er søgning ind i FB gruppen.
Status pt. er 323 tilmeldte. Omgangstone og
dialog på FB gruppen udvikler sig i positiv
retning. Vi understreger at man skal have
tilknytning til Orø for at blive medlem af FB
gruppen.
Muligt tiltag er at vi opfordrer til fysisk
medlemskab af Orø Beboerforening.
6a) Nye tekster er under udarbejdelse.

samt Tine arbejder på opgaven. Se link
herunder: Orø Beboerforening | oroe.dk
b)Generalforsamlingen (GF) er nu indkaldt til d.
27.april 2021.
c) Nye bænke- og bordsæt til Orø Stenen og
andre steder på Orø.
d) Sct. Hans 23. juni
e) Cykelstier på Orø og/eller 2 i 1 vej. Er det
muligt på de smalle færgeveje?
f) De fem sheltere på Orø – ejerskab/placering.
Se videresendt oplæg fra Jens Bloch derom.
g) Mindre ”affald i naturen”, oplæg fra Lilian

6b) Bestyrelsen afventer myndighedernes
retningslinjer for forsamlinger indendørs.
Udmelding om evt. udsættelse af GF
meddeles medlemmerne vha. hjemmesiden,
opslag ved Brugsen, samt direkte mail eller
brev. Ny indkaldelse indrykkes i en Lokalavis.
Nuværende vedtægter kræver dette.
6c) Formanden har sendt ansøgning til
Holbæk Kommune, for at høre om vi kan få
penge bevilliget til indkøb af bænke-bordsæt.
Vi har fået positiv tilbagemelding og forventer
at den bliver positivt godkendt.
Såfremt tilskud ikke dækker omkostning 100
%, vil Beboerforeningen gerne støtte
økonomisk, hvis det godkendes af GF.
6d) Sct. Hans 23. juni. Bestyrelsen afventer
myndighedernes udmelding vedr.
forsamlinger udendørs. Bestyrelsen sætter
forberedelser i gang, og når vi kender
vilkårene for at gennemføre tages beslutning
om gennemførelse.
6e) Udsat
6f) Sheltere, de 2 der står på campingpladsen.
Vi taler videre om emnet på maj mødet, i det
de ikke kan stå på der fremover.

7) Eventuelt

6g) Mindre affald i naturen; Lilian er i gang
med research vedr. problemets omfang. Der
er flere tiltag i gang på øen og vi følger disse.
Vi er enige om at naturligvis skal der ikke ligge
henkastet affald på og omkring Orø. Ide om
en kampagne, som en mulighed.
Emnet ”Orøs vilde natur” sættes på
dagsordenen på et kommende møde.

8) Næste møde: Datoforslag er tirsdag d. 11. maj kl. 19
* 5a) kommentar og supplement til referatet; ”Det forlyder nu fra troværdig kilde; at der udstationeres en
bemandet AKUT-ambulance i nattetimerne med læge backup fra AMK vagtcentralen og lægehelikopter ved
behov for sygetransport i nattetimerne. Ambulance bemandes med to personer og overnatter på Orø. Det er
faktisk en bedre løsning end for nuværende.” Dette bliver bestyrelsen bekendt med 14.4. umiddelbart inden
dagens udgave af Nordvestnyt udgives.
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