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Orø Beboerforening 

1)  Dagsorden nr. 8-21 
a) Tilstede  
b) Afbud 

 
 

Referat nr. 8-21 

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) Revisor: Erling Bjørn Jensen og supp. 
Helene Garly 
Ad 2.a) Ingen (Lilian deltog fra kl.18.50 til kl.19.45) 

2)  Godkendelse af dagsorden 
(Af hensyn til referatet er nr. 
rækkefølgende i den udsendte 
dagsorden forrykket sig og der 
blevet taget referat der hvor 
drøftelsen blev taget på mødet) 

Godkendt 

3)  Regnskab 
 

Status, samt medlems oversigt fremrykkes til næste møde 

4) Kort præsentationsrunde af den 
nye bestyrelse samt nyt fra 
formanden, herunder kontakt til:  

 
a) Orødagen 
b) Orø Nyt 
c) Kommunen 
d) Lokaler til møde m.m. 

 
 

Ad 4.a) Drøftelse om Orø Beboerforenings Bestyrelse (OBB) 
fremad skal arrangere af Orødagen i samarbejde med 
Turisthuset. De tidligere arrangører vil gerne slippe opgaven 
og det er aftalt at vi skal drøfte det i dag. OBB vedtager at vi 
gerne tager opgaven med Orødagen i samarbejde med 
Turisthuset. Henrik og Hanne aftaler et overdragelsesmøde 
med Steen mf.    
Ad 4.b) Orø Nyt’s fremtid, da det var meldt ud at bladet ikke 
kommer i fysisk form mere, har Henrik haft kontakt med 
Simon Bordal om at Orø Nyt kommer under OBB som et 
underudvalg og at vi stiller med kræfter til at løfte opgaven 
med at få bladet ud i fysisk form. Simon Bordal vil gerne selv 
gøre endnu et forsøg i det nuværende format/regi for at 
forsætte med bladet. OBB har fuld forståelse for dette, da vi 
tænker at bladet bliver læst af mange af vores medlemmer. 
Vender Simon tilbage og beder om at vi tager over, vil vi drøfte 
det til den tid.   
Ad 4.c) Henrik har været i kontakt med Kommunens kontakt, 
Mads Fællesskaber er primær samarbejdspartner for Lokal 
Forum, men indtil LF er på plads, er det OBB, der er kontakt. 
OBB vil med et nyt LF invitere til et møde næst- og 
formændene imellem for at aftale snitflader efter der har 
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været afholdt valg til LF. OBB ønsker et godt samarbejde med 
et kommende LF. 
Ad 4.d) HB har rettet henvendelse til Orø menighedsråd ang. 
brug af menighedshuset til bestyrelsesmøder. Dette er blevet 
behandlet på deres møde 1.9. det er pt. ikke en mulighed, men 
henvendelsen vil blive drøftet igen. OBB mener at det vil være 
godt for øen hvis meninghedsrådets lokalet på præstegården 
kunne bruges til flere formål og vi afventer sagens gang. HB 
forsætter med at kikke på lokaler til afvikling af vores møder.  

5) Kort orientering fra LP og MJ fra 
møde om lokal udvikling i Holbæk 
den 5.9.21. 
 
 
 

6) Hvordan ønsker vi at arbejde i 
bestyrelsen fremadrettet:  
 
a) Møder fremad, herunder datoer, 
lokation og beslutning om åbne 
eller lukkede møder. 
b) Kommunikation; mail, opslag v. 
Brugs, fb og hjemmeside. 
    - Til omverdenen fra os og 
omvendt 
 
 
 

 

Det er et projekt der løber over 1½ år og skal forbedre 
samarbejdet mellem kommune, borger og Lokalforum.     
Der er udviklet en app, så projektet kan følges, men kun af 
deltagere i projektet. Vi skal overveje om LF skal overtage 
pladserne fra LP og MJ efter et valg der.  
 

Ad 6.a) Møder er fastsat til første onsdage i hver måned kl. 
18.30-20.30 med start d.6.10.21. HB sender en oversigt ud.                    
Endelig lokation arbejdes der fortsat på.  
Efter en drøftelse om åbne møder og hvad vi mener at 
åbenhed er. OBB mener at åbenhed om møder er en 
dagsorden der er meldt ud ca. en uge før mødet, et referat 
som er åben læsning i rimelig tid efter mødet, mulighed for at 
alle medlemmer, andre foreninger/bestyrelser, virksomheder 
m.m. skriftligt kan henvende sig til bestyrelsesformanden via 
facebook, mail pr. post og så vil alle få et svar/behandlet 
svaret hvis det kræver det på næstkommende 
bestyrelsesmøde.  OBB vedtog enstemmigt, at fremtidige 
møder holdes lukket, men at vi vil afholde et dialogmøde i 
januar for medlemmerne, så må vi drøfte herefter om der 
dette ønskes forsat. Mere herom på næste best.møde. 

Ad 6.b)  Grundet GPDR vil det kun være formand og kasserer 
tlf. og direkte mail som er på hjemmesiden, formandens 
hjemmeside vil ligeledes være nævnt i tilfælde af at nogle 
uden pc kan henvende sig.  

- Fb, hjemmeside kommunikation mm flyttes til næste møde 
som punkt på dagsordnen, men HB ytrede ønske om at være 
administrator på disse.                                                                      
Indtil da, er det HB som sørger for det der evt. skal lægges op 
på fb og www via Gogo som gerne vil hjælpe med det fremad. 
Opslag ved Brugsen; HB opsæt./nedtagning.                
Indgående kommunikation via hjemmeside tilgår Formanden, 
Kassereren hvis det er nye medlemmer, via mail ligesom det 
kun er disses tlf.nr. der er oplyst. HB tager kontakt til Gogo får 
det rettet på hjemmesiden. HB står for svar på 
Beboerforeningens Facebook side. Kommunikation generelt 
skrives ind i den kommende forretningsorden.  
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MJ har forslag til at vi laver en pose/pakker til nye på Øen som 
kan lægges ved Ejendomsmæglerne, der er stor tilslutning til 
dette fra OBB. Vi tænker over ideer til næste møde herom.  

7) Forretningsorden; aftaler om 
hvordan vi arbejder sammen og om 
hvad i bestyrelsen. 
 

 

HB har fået overdraget tidligere forretningsorden fra afgående 
formand Peter Bach. OBB har besluttet at der skal udarbejdes 
en ny. HB udarbejder forslag til ny forretningsorden til næste 
møde. 
Forretningsordnen er et internt arbejdsredskab for OBB 
Ligeledes løbes vedtægterne igennem på næste møde LP vil 
inden mødet fremsende de rettelser som blev besluttet på 
Generalforsamling til bestyrelsen.  

8)  Bestyrelsens opgaver - årshjul: 
Med udgangspunkt i overdragelse 
fra tidligere bestyrelse. 
a) Er det opgaver vi skal fortsætte 

med? Beslutning herom. 
b) Idéer til nye tiltag/opgaver? 

Beslutning herom. 
 

 

Ad 8.a) Vi drøftede og besluttede at vi i foreningens regi vil 
forsætte Juletræstænding og Skt. Hans og vi forsøger 
nytænkning i udformning.  
Pkt. gentages på næste møde ved skrivning af årshjul. 
- Juletræstænding; HR og TV.                                                            

- Skt. Hans; HB kontakter campingen for at hører om de vil 

være interesseret i at deltage som medarrangør ellers søges 

alternativ løsning.  

Ad 8.b)                                                                           - 
Trafiksikkerhed tages med på næste møde som separat punkt. 
- Trampestier; MJ inddrager 2 ildsjæle til at holde øje med 
skiltning og om de er ok. 
- Hjertestier; MJ kontakter Mette Jensen, Miljø vedr. rep, 
vedligehold og mærkning af disse. 
NB. Man kan søge midler til vedligehold - evt. ide til et nyt 
Lokalforum? 

9)  OBB’s ejendom 
Vi skal have overblik over hvad 
foreningen ejer af telte, lyskæder 
m.m. og hvor det er. 

Vi er blevet bekendt med at foreningen har meget gl. 
materiale liggende rundt om. HB og TV laver oversigt og aftaler 
med Pizzahuset og skolen om oprydning på lofterne. Samt får 
kikket på hvad vi egentligt som foreningen ejer og skal gemme.  

10)  Foreningen af Danske Småøer 
- Mødet den 20.9.21 og Ø posten 
 

HJA deltager og kan berette, at Dorte Vinther træder tilbage 
som formand ved næste generalforsamling.                                                          
Der ønskes modernisering af DS og Landdistrikternes Fællesråd 
vil gerne overtage, hvilket muligvis ikke er det vi ønsker. HJA 
og HB deltager i online mødet d.20.09.21. 
OBB besluttede at formanden forsat skal lave et kort skriv som 
vedlægges Ø posten som stadig omdeles fysisk ved hjælp af 
Orø Cykelforening.   

11) Overdragelse og aftaler herom, 
kasserere imellem, kasserer/revisor 
m.m. 

Indtil videre ønsker vi forsat at benytte ekstern bogføring.  
HJA og MJ aftaler med Pia om overdragelse, bank osv. 

12) Drøftelse af samarbejde mellem de 
øvrige foreninger på øen, skole, 
hal, forsamlingshus, kommende 
Lokalforum. 

Ad 12) Punktet overføres til næste møde. 
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13)  Eventuelt 
a) Udlejning af køretøjer på Orø 
Orø Menighedsråd har bedt OBB 
om respons på deres høringssvar 
ifm. med udlejning af ATV.     

Ad 13.a) Efter en drøftelses besluttede OBB at foreningen 
behandler denne henvendelse ud fra en principiel holdning til 
udlejning af el og motordrevne køretøjer for øens ve og vel, 
både ud fra konkret henvendelse/sag og i forhold til fremtidige 
henvendelse herom.  
HB skriver bemærkninger til kommunen, bestyrelsen melder 
enigt ud at de bakker op om bemærkningerne.  

14) Næste møde:  

 

Ad 14) Datoforslag er onsdag d. 6. oktober kl. 18.30 sted 
meldes ud senere.  

 

Referat – Tianna Vinther d.13.09.2021 

 

Referat godkendt via mail fra hele bestyrelsen d. 15.09.2021  


