Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 8.-12.-2015 kl. 18 Brøndevej 54 (Hos Jens )
1) Dagsorden
a) Deltog
b) Afbud
2) 2) Godkendelse af dagsorden
a) Dagsorden
3) Orientering og meddelelser:
a) Formanden
b) Kasserer (Regnskab)
c) Bestyrelsesmedlemmer

3) 4) Lægestillingen
4)

5) Færdsel
6)Loppemarked og nye medlemmer.
7) Borgerbudgettering

Referat.
a) Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Henrik Persson, Erik
Fuchs, Peter Bach-Larsen og Berit Tannebæk.
b) Ingen afbud.
Dagsorden godkendt.
Et forslag om at dagsordener fremover skal godkendes
elektronisk blev droppet igen.
a) Se under de enkelte punkter.
b) Kontingentindtægter er stigende. Beboerforeningen
er nu ”hvidvasket”, så kontingentopkrævningen kan
køres via Nets. Medlemmer, der ikke har betalt for
2015, skal ikke opkræves i 2016, da manglende betaling
tolkes som udmeldelse. Et nyt medlems ”skæve beløb”
må være en tastefejl, Jens Bloch checker.
c) Hvis de enkelte bestyrelsesmedlemmer har et punkt
til drøftelse, skal de kontakte formanden og få pkt. på
dagsordenen.
Spørgsmålet om genopslag svæver stadig i det uvisse.
Nicolai Nicolaisen har kontaktet det nedsatte
sundhedsudvalg, der holdt hastemøde fredag den 4.
december med Nicolai. Hans idé om at problemet f.eks.
kunne løses med en sygeplejerske som havde erfaring
fra redningsarbejde, er ikke en tilfredsstillende løsning
for øboerne. Det kommende møde mellem Tommy
Budek og sundhedsudvalget bliver uden deltagelse af
Nicolai.
Der vil komme et nyt brev fra region Sjælland om den
nye læge. Jens Bloch har ansvar for pressekontakten,
info fra det offentlige distribueres af Erik Fuchs via Orø
Info.
Maj-Britt Just bakker op om en trafikkampagne, og
skolen vil gerne deltage i et projekt i uge 24.
25 nye medlemmer hvervet på juleloppemarkedet.
Der opkræves ikke kontingent for resten af 2015.
Lokalforum har søgt Beboerforeningen om underskudsdækning på 2.000 kr. i forbindelse med event-dagen. Et
flertal i bestyrelsen mener, at Lokalforum selv er
ansvarlig for overskridelsen og ønsker ikke at yde støtte
– Jens Bloch mener dog at de burde have støtten p.g.a.
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8) Demonstrationsøen
9) Ø-sammenslutningen (ø-kunst)

10) Færgekontaktudvalget (takster)

11) Orø Hallen

12) Juletræs tænding

13) Nitratsagen

14) Generalforsamling
15) Evt.

kreativiteten i projektet.
Jens oplyser, at der nu er kontakt til VAB omkring
projekt boligfornyelse – VAB er åbne overfor en dialog.
Kommunekonference for Ø-kommuner 1. februar 2016.
Jens og Erik deltager. Generalforsamling den 20.-22.
maj 2016, Erik og Jens deltager. Det er Orøs tur til at få
et medlem i bestyrelsen, Erik opstiller. Struer Kommune
ønsker at arrangere en event med kunstnere fra de
deltagende småøer, og der tages kontakt til Kunst På
Orø. Bestyrelsen opfordrer Erik til at presse på for at få
en ”drejebog” for fremtidige generalforsamlinger i Øsammenslutningen.
Der er planlagt møder i Ø-lag den 20. januar, 6. april og
5. september 2016. Erik oplyser, at Ø-lag gerne vil
deltage i Folkemøde 2016 på Bornholm. Erik deltager og
betaler selv for indkvartering.
Der har ikke været møde i Færgekontaktudvalget efter
seneste bestyrelsesmøde. Erik kunne dog oplyse, at
Østre Færge har nedjusteret priser for varebiler med
gule plader (uanset om der er CVR-nr. eller ej). 85 mio
fra Staten til nedsættelse af takster for persontransport
udmøntes efter sommerferien 2016.
Det kontroversielle udekøkken er nu nedtaget. Der er
stigende udgifter til rengøring, bl.a. efter anretning af
mad i Værestedet, hvorfor bestyrelsen pr. 1. januar
2016 hæver priserne for leje af lokalerne til ikkesportslige aktiviteter.
Vellykket arrangement trods mindre ”skønhedsfejl”. De
bevilgede penge må ikke anvendes til indkøb af ny og
bedre julebelysning, alene til honorar til optrædende,
lyd- og lysmand m.v. Til næste år foreslås et samarbejde med Hestebedgaard, så flest mulige beboere får
mulighed for at deltage i alle arrangementer omkring 1.
søndag i advent.
Efter sidste møde har Jens kontaktet Simon Bordal og
frabedt sig den form for korrespondance over Facebook
– kopi sendt til hele bestyrelsen – men han har aldrig
modtaget svar på henvendelsen.
Tirsdag d. 23/2 2016 kl. 19.00 i Værestedet.
Berit har booket lokalet hos Jørn Bigum.
Næste møde: 12. januar 2016 kl. 19.00 på Ø-kontoret.
Afbud fra Gitte Busk-Clausen.
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