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Orø Beboerforening 

1)  Dagsorden nr. 15-21 
a) Tilstede  
b) Afbud 

Henrik (HB), Lilian (LP), Mogens (MJ), Hans Jakob (HJ), Tianna 
(TV) Sup. Hanne (HR) 
Sup.: Connie (CR) 

2)  Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

3)  Formandens punkt  
- kommentarer til fremsendte 
formandsberetning. 
- kort drøftelse af OB’s Facebook 
og den seneste debat. 

 

Formandens beretning: Henrik tog selv notater/kommentarer. 
 
Vi fastholder vores strategi for Facebook 

4)  Regnskab og Bank 
- MobilePay, hvor langt er vi? 
 

Vi mangler kun at blive godkendt hos MobilePay og få 
”betalingsnr.” 
Mogens har købt Libara sim abonnement tlf. nr. 52738005. 

5) Generalforsamling  
- aftaler om hvem gør hvad. 
- kort drøftelse af hvad der skal 
overdrages til ny bestyrelse. 

 

Lilian har booket Orø Forsamlingshus til generalforsamlingen. 
Ordstyrer - Bo Høifeldt. 
Lilian laver farvede stemmesedler. 
Mogens sørger for tryk, 50stk. regnskaber.  
Mogens og Lilian står for ”check ind” og udlevering af 
stemmeseddel, regnskab og formandsberetning. 
Henrik sørger for tryk, 50stk. formandsberetning. 
Alt der skal trykkes sendes til info@oroe.dk 
Lyd OK (er i forsamlingshuset) Lillian har ansvar 
Henrik sørger for lovmæssig indkaldelse m.m. 
Henrik tager sig af indkomne forslag. 
Henrik genopstiller ikke. 
Tianna genopstiller ikke. 
Hanne genopstiller ikke. 
Henrik tager kontakt til revisor, revisor sup. og bestyrelses sup. 
 
Tianna foreslår, at der laves en fysisk ”skabelon” mappe, med 
alt hvad der måtte være af betydning og interesse for 
bestyrelses arbejde i Orø Beboerforening. Dette er ment som 
en hjælp til ny bestyrelse/nye medlemmer af denne. Vedtaget. 

6) Samarbejde m. Lokalforum og 
øvrige foreninger på Orø 
- LokalForum har henvendt sig 

ang.  Orø Beboerforenings 
deltagelse i en evt. af-

Drøftelse og enstemmigt vedtaget, at vi meddeler LokalForum 
og Holbæk Kommune, at Orø Beboerforening ikke vil deltage i 
at stå for en afstemning om flexbolig eller vindmøller, vi mener 
heller ikke at det er noget som LokalForum skal varetage men 
en opgave som kommunen selv må stå for hvis de ønsker en 
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stemning om flexbolig ordning 
og vindmøller. 

afstemning og vi mener at hvis der fortages en høring så skal 
alle boligejere på Orø høres både fastboende og sommerhus 
ejere. 

Forslag fra åbent møde 6.4.22 om at opfordre LokalForum til at 
holde et debat møde med uvildig ekspertise om emnerne men 
uden afstemning videregives. 

Vi vedtager at Henrik skal meddele dette til Lokalforum og 
Kommunen.  

7)  Flagstang  
Tilbud på udbedring... hvor langt 
er vi med det? 

OrøBeboerforening ved Tianna, har modtaget 2 tilbud på 
udbedring m.m., begge på ca. kr. 75-80.000. Dette har vi ikke 
midler til og Tianna takker pænt nej til tilbudsgiverne. 
Talen om udbedring/udskiftning var der også tilbage i 2017 og 
da en del af den bærende konstruktion nu er så rådden, skal 
flagstangen ned hurtigst muligt. 
Lilian foreslår at vi beslutter at der kan bruges kr. 10.000 af 
vores eget budget i 2022 og at kan udskiftning af flagstang 
holdes indenfor dette kan arbejdet sættes i gang, koster det 
mere så lægger vi op til at en ny bestyrelse høre andre 
foreninger på Orø om hjælp til at rejse en ny flagstang.  
 
Enighed om, at det sagtens kan være en almindelig flagstang af 
træ eller glasfiber. Det vigtigste er, at traditionen og 
muligheden for flagning kan fortsætte på forsvarlig vis. 

8)  Evt. Alle indkomne forslag fra åbent møde 6.4.22 videresendes til 
den nye bestyrelse. 
Hans Jakob informerede kort fra SaDS. 
OrøDagen - Orø Beboerforening er ikke listet i folderen med nr. 
men står højst sandsynligt ved færgerne. 
Lilian spørger om Orø Beboerforenings deltagelse 16.4.2022 til 
kræmmermarkedet i hallen - Lilian og Mogens deltager. 

9) Næste møde: Generalforsamling onsdag den 27.4.22 kl. 19 i Orø 
Forsamlingshus.  

  

 Orø Beboerforening takker for et godt og konstruktivt åbent 
dialog møde og alle de gode forslag. 

 Ref. Tianna Vinther 07.04.22 


