
 
Ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. oktober 2021 kl. 18.30 
 

1 
 

Orø Beboerforening 

1)  Dagsorden nr. 9-21 
a) Tilstede  
b) Afbud 

 
 

Referat nr. 9-21 

Ad 1.a) Bestyrelsen: Henrik Bøtkjær (HB), Lilian Petersen (LP), 
Hans Jakob A. Sørensen (HJA), Mogens Johansson (MJ) og Tianna 
Vinther (TV) Supp. For bestyrelsen: Connie Rau (CR) og Hanne 
Ringius (HR)  
Ad 2.a) Ingen 

2)  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3)  Formandens punkt 
 

Henvendelse fra Anette, Orø Skole ønsker møde med HB om 
trafik. Dette takkes der ja til. 
Møde 27.10.21 mellem HB, OrøKontoret og Steen Dalsgaard 
vedr. overdragelse af OrøDagen. Mere om dette på næste 
møde. 
Næste møde udarbejdes dagsorden/indkaldelse til general-
forsamling. 

4) Regnskab 
 

Status, medlemsoversigt samt nyt om overdragelse af kasserer 
posten og adgang til bank.  
Overdragelse mangler underskrifter, gøres idag. 

5) Kort gennemgang af vedtægter 
med ændringer fra 
generalforsamlingen. 
 

Ændringer fra generalforsamlingen er føjet til vedtægterne.   
Tidligere formand og dirigent mangler at underskrive - LP sørger 
for dette.  Underskrevet opbevares vedtægterne hos 
formanden.                                                                                        Nye 
vedtægter lægges på hjemmesiden - LP sørger for dette. 

6) Forretningsorden; aftaler om 
hvordan vi arbejder sammen. 
 

 

 HB udarbejder oplæg til ny forretningsorden med LP’s noter 
samt intern kommunikation. Denne rundsendes til bestyrelsen 
og tages med på næste møde. 

7)  FB og hjemmeside; Hvad ønsker 
vi med siderne og hvordan 
ønsker vi det skal være fremad?   

 

FB; 426 medlemmer.  LP har siden nov. 2020 ryddet op på FB og 
har udarbejdet 2 regler som føjes til forretningsordnen. 
Drøftelse af om FB skal være gruppe eller side, hvem skal have 
administrator/redaktør adgang osv.  
HB og LP tager opgaven med at få rettet FB til den form vi 
ønsker. 
Nu og her lukkes der for, at andre end bestyrelsen kan lægge 
opslag op. 
Hjemmeside; LokalForum skal ikke være i menuen/overskrift på 
OB’s hjemmeside. Der tages back up af hvad der ligger før den 
fjernes. HB tager kontakt til Gogo. 
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8)  Kort orientering fra SaDS 
20.09.21 ved Hans Jakob og Lilian 

Online møde med en snak om at Dorte Vinther’s fratræder. 
Udarbejdelse af nye vedtægter - Formand og næstformand er 
faste mens resten af bestyrelsen er i rotation mellem øernes 
repræsentanter. 
Flertal for valgte til bestyrelsen 3 stk. samt rotation med 3 stk. 
fra øerne. 
Vedtægtsændringer på vej til bestyrelsessammensætning. 
Der er ikke pt. risiko for at SaDS nedlægges, men det frygtes, at 
Landdistrikterne... vil overtage. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling samtidig med 
repræsentantskabsmøde 5-7.11.2021 på Vissebjerg Storkro. 
LP og HJA deltager. 

9)  Drøftelse af hvordan vi håndterer 
henvendelser til bestyrelsen, 
herunder forslag til møde 4.10.21 
om mobilitet og 7.10.21 om 
cykelstier.  
 

Skriftlige henvendelser til bestyrelsen via HB som vedrører en 
anden forening, skal uden yderligere videresendes til den 
pågældende forening. 
Dette gælder også til de valgte repræsentanter i underudvalg ex. 
trampestier, cykelstier o.a. 

10) Opgave- og aktivitets årshjul; 
Velkommen til nye beboere, 
åbent dialogmøde i januar, 
Juletræstænding, Sankt Hans, 
Orødagen, andre forslag 

Velkommen-poser; MJ har 95% færdig til nye beboere og har 
været i kontakt med ejendomsmæglere. 
Tryk af muleposer evt. med kunstnere/Genskabet.  
Deles også ud til tilflyttere inden for det seneste år. 
Åbent dialog møde - drøftelse af hvem skal med, indhold, 
fastsættelse af dato, lokation. Orø Hallen d. 23 alt. 30.1.2022 
LP kommer med oplæg til næste møde. 
Juletræstænding; HR og TV kort info om dette. HB sørger for at 
få lyskæderne fra Henrik Trækirurg. 
SanktHans; Campingpladsen har sagt ja tak til samarbejde. HB 
tager kontakten. 
Bankospil; 
Ølympiade; 
 

11) Evt. ATV tilladelse skal det tages op igen i vores regi?               
HB kontakter Orø Menighedsråd omkring klage og vores 
opbakning. 
Forslag til emne til dialogmøde: Mobilitet, Hvor skal Orø hen.. 
LP; LP deltager i Holbæk Kommunes arb.grp. nedsat efter 
topmødet 5.9.21 og omhandler anbefalinger vedr. 
dialogmodellen, strategi, formidling og kommunikation til det 
kommende byråd. LP opfordrer til at komme med 
forslag/kommentarer til næste møde d. 12.10.21 
LP melder afbud til 4.5.22 
HJA; Ø konference - 2 deltagere i workshops: Grøn omstilling og 
Crowdfunding, Foreningens Ildsjæle, Småøer - hvad skal vi med 
dem. LP deltager også i sidstnævnte. 

Referat – Tianna Vinther d. 06.10.2021 

Referat godkendt via mail fra hele bestyrelsen d. 14.10.2021 


