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Ordinært bestyrelsesmøde onsdag 7.septemper 

2022 

1) Dagsorden til d. 10. 8 2022 nr. 8-22   

Sted: Brøndevej 8, Orø, kl.19.00     

- Deltagere, afbud og evt. gæster  

Ref. nr. 8-22   
Deltagere; Mogens, Hans Jakob, Birgitte, Knud 
Afbud; Lilian 

2) Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden godkendt.  

3)  Formandens punkt 

  

a)      - Flagpladsen 

b)     - Færge Kontakt udvalg 

c)      - Lægeordning 

d)     -Trampesti Gruppe 

f)         -Ø-posten 

 

 

a) Flagpladsen Der er intet nyt. 
b) Færgekontakt Udvalget valgte Mogens til formand.  
c) Lægeordning. Formanden er løbende i dialog med Camilla 
fra  
”Udvalget for den nære sundhed i Region Sjælland” og Hun 
har udmeldt at der ingen ansøgere var. Og at de nu vil se på 
andre løsninger. 
d) Trampesti Gruppe er delt, i spørgsmålet om et 
”kommissorium” da den ene halvdel mener at vi skal have et 
kommissorium og den anden mener det ikke er nødvendigt. 
Og desuden vil et ”kommissorium” gøre det vanskeligere at 
rekruttere nye medlemmer til gruppen. 
f) der er stadig nogle der ikke får Ø – Posten. 

 

4) Økonomi Knud fremlagde halvårsregnskab. Vi undersøger vores 
udgifter til kontor og administration. 

5) indkommen Post a) Mail fra Orø strandcamping, om bæredygtig turisme, 
Bestyrelsen støtter op om projektet, og Lillian arbejder 
sammen med campingpladsen. 

  

6) Orø dagen 

Vi skal have klarlagt vores rolle til næste år 2023 

  
    Orø Beboerforening 
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7) Efterårets arrangementer  

a) Energi og Miljødagen 

b) Åbent medlemsmøde  

c) Juletræstænding  

a) Energi & Miljødagen udsætter vi til engang i foråret 
2023 da ingen håndværkere eller firmaer havde tid nu. 
b) åbent medlemsmøde, afholder vi i forsamlingshuset 
Onsdag d. 5. oktober kl. 17.30 
c) Juletræstænding  

Kommer til at foregå søndag den 27.11. Birgitte og 
Mogens planlægger arrangementet. 
 
 

8) Sammenslutningen af danske småøer  Lag Småøerne stiftende generalforsamling 27. august i 
Odense.  
Hans Jakob og Lilian deltog som repræsentant for 
Beboerforeningen.  Og Lilian blev valgt til bestyrelsen. 
Alle der er bosiddende på Orø kan blive medlem af LAG 
Småøerne. 

9) Eventuelt  Knud og Mogens kikker på noget offentlig transport. 

Referent Mogens/Birgitte  


