4.
1. Fragttilskud

Regnskabet ser fornuftigt ud, men Jens anmodes alligevel om at rykke Lokalforum for deres
bidrag til bosætningskampagnen. Det vil være
acceptabelt at anvende et mindre beløb af foreningens formue til særlige aktiviteter (f.eks. en
fornyet bosætningskampagne).
Kristian Krøger går ind for, at Orø skal have det
højest mulige fragttilskud, men da Østre Færge
betragtes som en ”genvejsfærge”, kan den ikke
regnes med.
Henrik Persson tilkendegav i denne forbindelse,
at Ø-sammenslutningen er ved at blive ”en
klods om benet på Orø Beboerforening”.
Erik Fuchs har været i kontakt med MF Flemming Damgaard Larsen og Ø-sammenslutningen. Sagen genoptages politisk. Der er samme problematik omkring private færger til
Bjørnø og Fanø. Fragttilskuddet ligger nu på
ministerens bord, og han har lovet at Østre
Færge indgår i en ny beregning.
Der fulgte en heftig debat om truende færgelukning. Erik Fuchs tilkendegav, at ingen i Holbæk Byråd har intentioner om at lukke Holbækfærgen, da det vil give et minus på 7 mio. kr.,
hvoraf de allerfleste går direkte i kommunekassen.
Kristian Krøger forlod herefter mødet, for at gå
hjem og holde en tænkepause for at overveje
sin fortsatte deltagelse i bestyrelsen.

5.
1. Sommerhuse

Henrik og Jens udarbejder inden den 15.1. i
fællesskab en ”Brugervejledning”, som bringes i
Orø Nyt. Samtidig udarbejdes en mappe, som
kan udleveres til interesserede lejere.
Bosætningskampagne gentages, både på aftensalg i Holbæk og på OrøDagen i juni. Der skal
reklameres både for sommerhuse og helårshuse.

1.Lokalforum om visionsmøder
A) Sommerhusene
B)Kloakering

a) Møde vedr. sommerhuse kan mest hensigtsmæssigt holdes i starten af maj (Uge 19). Erik
clearer med politikerne.
b) Et separat møde, som arrangeres af Lokalforum.

1. Ø-kontoret strategimøde (se oplæg)

Dagsordenen for strategimødet blev kort gennemgået. Beboerforeningens holdning er, at en
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model tilsvarende Forsamlingshuset er den
bedste måde at sikre kontorets fremtidige drift.
Man må formentlig satse på en høj grad af
frivillighed.
8. Kommende møder
Generalforsamling
1. Næste møde

Generalforsamling er aftalt til den 25. februar
2015. Henrik undersøger, om Forsamlingshuset
er ledigt. Alternativt Kroen eller Værestedet,
alternativ 2 dog ikke egnet for dårligt gående.
Ib Ballisager foreslås som dirigent.
Der annonceres i Orø Nyt og ved opslag ved
Brugsen og på færgerne.
Næste ordinære møde: 17. februar 2015.

9. Eventuelt.
Jens foreslår at genoptage traditionen med en
Skt. Hansfest – SKAL VÆRE 23. JUNI OG IKKE
NÆRMESTE LØRDAG!
Bål og båltaler som ”i gamle dage”, evt. på
OrøStrand. Jens og Gitte er festudvalg.
Bestyrelsens underskrift.
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