5) Samarbejdsforum (lokalforum)

6) Lægen

7) Ældrepleje

8) Lejeboliger.

9) Containerpladsen

10) By & Land

11) Besøg af erhvervsminister

på mødet 24.-25. januar ?
Forslag: ”Stormøde” 2. tirsdag i hvert kvartal,
åbent for ideer fra borgerne og mulighed for
fordeling af midler.
Alle, der meldte sig på decembermødet i Forsamlingshuset, bliver indkaldt til et møde den
30.1.18, hvor Beboerforeningens forslag drøftes.
Hvis denne model ikke kan accepteres, må det så
være op til denne gruppe selv at etablere et nyt
Lokalforum. Der arrangeres møde med Hagested
snarest muligt, evt. 16.1. Jens, Cathrine og Tania
deltager, Jens kontakter Hagested.
Reduktion i lægebetjeningen skyldes ikke manglende vilje fra Tommy Budek eller nedgang i
patientantallet. Der er tale om, at lægehuset i
Bysøstræde midlertidigt mangler en læge, når
denne stilling er genbesat, forventer Tommy
Budek igen at være på Orø 2 dage ugentlig. Jens
følger op på, hvad der står i kontrakten.
Gitte oplyser, at der stadig kun er en nattevagt
fra kl. 23.00 – 05.45, da hun skal nå færgen hjem
kl. 6.00. Det er brandmændene, der bliver kaldt
ud ved hændelser mellem kl. 5.45 og 7.10. Dette
er uacceptabelt. Jens kontakter Bente Röttig for
at finde en løsning.
Artikel/interview i Orø Nyt v/Jens Johan Dahlkild.
Hvis ikke VAB er indstillet på at bygge, bør vi
kontakte andre aktører. Peter Bach Larsen er
blevet kontaktet af en journalist fra DR P1, som
gerne vil i forbindelse med folk der har opgivet at
finde en lejebolig på Orø.
Jens kontakter kommunen med ønsket om flere
åbningstimer i vinterhalvåret.

Nordvestnyt har opsagt samarbejdet med By &
Land, derfor skal man tilmeldes ”blå pakker”, hvis
man vil have avisen leveret. Det har givet
anledning til frustration hos mange. Gitte har fået
accept på, at avisen fremover kan ligge i Brugsen.
Afventer svar fra By & Land..
Erhvervsminister Brian Mikkelsen besøger Orø
den 26. februar 2018. Peter og Jens deltager i
planlægningsmøde om rundturen. Der er forslag
om besøg hos Hans-Jacob, Campingpladsen,
Kulturbeholderen og evt. kroen.
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12) Orø kalender

13) Generalforsamling
Indkaldelse
Lokale
Dirigent
Valg

14) Eventuelt

15) Næste møde

Der eksisterer 2 Orø kalendere, en musikkalender
og en anden kalender over samtlige arrangementer på øen. Der mangler forskellige ting og
der er behov for snarlig opdatering/koordinering.
Onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.00 i Elnebjergcentret.
Indkaldelse i Orø Nyt (deadline 20/1). Henrik
Persson sørger for teksten.
Jens booker lokalet i Elnebjergcentret.
Henrik spørger Ib Ballisager, om han vil være
dirigent.
På valg er Henrik, Berit og Peter (Peter for 1 år)
Suppleanter, revisor og revisorsuppleant.
Cathrine og Tania deltager i Erhvervsforums
nytårskur.
Henrik har kontakt til borgmester Christina K.
Hansen omkring båltale til Skt. Hans.
Orø vil gerne invitere borgmesteren på en Ørunde snarest muligt.
Torsdag den 22. februar 2018 kl. 17.00 på
Biblioteket. OBS TIDSPUNKT!
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