
 
Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 8. juni 2021 kl. 19.00. 

 

1) Dagsorden nr. 6-21 
a) Deltog 
b) Afbud 
c) Gæster ikke muligt grundet video møde 

Referat.nr.  6-21 
Ad.1.a) Lilian, Hans Jakob samt Peter 
Ad.1.b) Tine og Henrik B.J. 

2) Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3)  Regnskab: 
a) Status på regnskab åtd:  
b) 193 medlemmer har betalt kontingent for år 

2021 per ult. maj efter to rykkere er 
fremsendt. Medlemmer i 
kontingentrestance foreslås derfor slettet 
som medlemmer efter to gange rykkere. 
Der er ikke adgang til Generalforsamling for 
medlemmer der ikke har indbetalt 
kontingent for indeværende år, jf. §4, stk.1 
 

Ad.3.a) regnskab forlagt, ok 
Ad.3.b) Yderlige to medlemmer betalt efter 1. 
rykker. Vi er således 195 kontingentbærende 
medlemmer. Efter 2. rykker vil vi tillade os at 
slette medlemmerne. De kan være fraflyttet 
eller ”gået bort”. 

4) Faste punkter:  
Kun påmindelser om vigtige ting: 

a) Ø-sammenslutningen, orientering om 
aktuelle sager & GF i Odense: 11-12. juni  

b) Færgekontaktudvalget og rapport fra 
Beboerforeningens repræsentant. 

c) Vi skal tale om Beboerforeningens 
stillingtagen til den kommende sommers 
gratis færgetransport for passagerer 

Ad.4.a) Fra bestyrelsen deltager Lilian samt 
Hans Jakob i SaDS Generalforsamlingen 
Ad.4.b&c) Der har været afholdt 1 møde i 
FKU d. 23. maj. Peter deltog pva. 
Beboerforeningen. Af referatet fremgår at 
FKU aktivt har søgt at påvirke kommune og 
regeringen i at øboere får fortrinsret på 
færgeafgangene fra Holbæk. Et af forslagene 
lyder på at 10 pladser reserveres til 
pendlere/øboere indtil 10 min. Inden afgang. 
Dette er ikke endeligt afklaret og kun et af 
mulige scenarier. Regeringen er blevet bedt 
om at lave fælles regler for disse 
indenrigsfærger imellem fastland og øer. 
FKU forsøger at indkalde færge ledelsen til 
møde i uge 24 for yderligere afklaring. 

5) Hvilke sager arbejder bestyrelsen med p.t. og 
indtil næste Generalforsamling 17. aug. 2021. 
a) Flere Almene Boliger til Orø. 

Ad.5.a) Intet nyt – proces stadigvæk i gang 
Ad.5.b) Vedtægtsændrings forslag er nu 
endeligt klar til præsentation på årets GF, 
opstillet på en overskuelig måde. 
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b) Opdaterede Vedtægter er klar til næste GF 
for godkendelse af Generalforsamlingen. 
c) Opdateret Forretningsorden, sammenholdt 
med forslag til opdaterede vedtægter 
fremlægges. 
d) Nyt omkring Facebook gruppen? 
e) Kommunikation generelt til medlemmer 

Ad.5.c) Efter forventet godkendelse på GF af 
opdaterede vedtægter, foreslås det at den 
nye bestyrelse arbejder på at opdatere den 
nuværende Forretningsorden, efter at have 
sammenholdt med nye Vedtægter. 
Ad.5.d) Intet nyt, der er p.t. 332 medlemmer 
af FB-gruppen 
Ad.5.e) Kommunikation til medlemmer sker 
via Nyhedsbreve og evt. opslag på 
hjemmesiden og via FB-siden. Næste 
Nyhedsbrev, indlagt i Ø-Posten omdeles i uge 
24 på Orø. 

 
6) a) Generalforsamlingen er afholdes d. 17.aug. 

2021 i Orø Forsamlingshus kl.19. 
Vi kommunikerer vi ud til medlemmerne 
vha. hjemmesiden, opslag v. Brugsen samt 
direkte mail eller brev til alle medlemmer. 

b) Bosætningsrepræsentanter v. Lilian 
c)   Sct. Hans 23. juni. Arrangementet 

gennemføres i samarbejde med Orø 
Strandcamping. Endvidere bidrager Orø Jazz 
musikere med musikalsk optræden denne 
aften og Orø Toget bruges som sceneplads 
til musikerne og som højtalervogn til 
båltalen. Endvidere udnævnes årets heks. 

d)   De fem sheltere på Orø: ejerskab/placering. 
Der er sendt instruktion til hvordan disse 
sheltere skal oprettes/indrapporteres på 
hjemmesiden: udinaturen.dk. 

e)   Lokalplansforslag: Lp 4.17, for fritidsområde 
bag Orø Hallen afviklet. 

f)   Manglende kommunikation fra Region 
Sjælland. 

g)  Dårlig GSM-dækning på østsiden af Orø. 
Henvendelsen fra Beboerforeningen til 
Holbæk Kommune er videresendt til 
Energistyrelsen den 26. maj 2021. 

Ad.6.a) GF afholdes 17. august kl. 19 i Orø 
Forsamlingshus og indkaldes via 
nyhedsbrevet, som udsendes som brev til 
medlemmerne, elektronisk og pr.post til de 
medlemmer som ikke har e-mail adresser 
opgivet. Endvidere opslag v. >Brugsen og på 
hjemmesiden. 
Ad.6.b) Vi afventer besked fra mulige 
kandidater. 
Ad.6.c) Sct. Hans festen afholdes ved Orø 
Strandcamping. Der udsendes separat 
invitation via hjemmesiden, via FB og via 
opslag v. Brugsen. 
Ad.6.d) Vi afventer indrapportering til 
hjemmesiden: udinaturen.dk, denne skal 
foretages af de grundejere hvorpå shelterne 
er placeret. Vi foreslår at den nye bestyrelse 
udarbejder en officiel låneaftale for evt. 
overdragelse efter en rum tid, f.eks.10 år mod 
at Shelterne holdes ved lige og ved at 
foretage løbende tilsyn. 
Ad.6.e) Høring med aktørerne af bl.a. Øasen 
og Orø Toget samt Hallen forløb 
tilfredsstillende. Beboerforeningen havde 
ingen yderligere kommentarer til projektet. 
Ad.6.f) Der skal arbejdes videre med at få en 
bedre kommunikation på plads. Situationen 
med et manglende Lokalforum gør ikke 
situationen bedre, syntes vi. 
Ad.6.g) Vi afventer svar fra Energistyrelsen. 

7) Eventuelt  
 

 
 

Ad.7) Der kommer journalist fra TV2-Øst til 
Orø for samtale på skolen omkring tilflytter 
familier og mulighederne herfor. Fra 
Beboerforeningen deltager Lilian. 

8) Næste møde: Datoforslag er tirsdag d. 3. august kl. 19 


