
 
Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2021 kl. 19.00. 

 

1) Dagsorden nr. 2-21 
a) Deltog 
b) Afbud 
c) Gæster – ikke muligt pga. Covid-19 

restriktioner, max.5 personer 
 

Referat.nr.  2-21 
Ad.1 a) Henrik, Peter, Hans-Jakob, Lilian, Tine 

2) Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 
 

3)  Regnskab, for år 2020.  
Godkendelse af budget for 2021. 
Forberede budget 2022, således at 
både budget 2021 & 2022 kan 
fremlægges på den ordinære GF 
indeværende år. 

 

Budget 2021 færdiggøres og klargøres til 
Generalforsamlingens godkendelse. 
 
Regnskab er færdiggjort og sendes til revision. 

4) Faste punkter:  
Kun påmindelser om vigtige ting: 

a) Orientering fra formanden, herunder 
arbejdet i bestyrelsen og mod 
vores eksterne kontakter. 
Endvidere orientering om 
Vintervedligehold på Orøs 2 
landeveje. 
 

b) Ø-sammenslutningen, orientering 
om sager. 
 

c) Færgekontaktudvalget – herunder 
rapportering fra Beboerforeningens 
repræsentant. Kommissorium for 
Færgekontaktudvalget nævner at 
der HVERT ÅR af Orø 
Beboerforening, indkaldes til et 
Borgermøde. Hvad gør vi nu da Orø 
Lokalforum igen er nedlagt. Det var 
meningen at Lokalforum skulle stå 

Ad. 4a) Vi opfordrer medlemmer og borgere til, at 
henvendelser til bestyrelsen skal skriftliggøres enten 
på bestyrelsens nye mailadresser, jf.Pkt.6b eller via 
post i bestyrelsesmedlemmers postkasse. 
Henvendelse vedr. vintervedligehold – formanden har 
kontaktet myndigheder vedr. dette og fået at vide, at 
de 2 landeveje til Næsby og Nørrestænge er klasse 3 
og bliver ikke glatførebehandlet i weekender og 
helligdage jf. Holbæk Kommune. 
 
Ad.4b) Formanden kontaktede Henrik ang. en SaDS 
henvendelse til regionerne vedr. mulighed for Covid-
19 vaccinationer på småøerne. Henrik gik derefter i 
dialog med Regionen om vaccination af især ældre 
borgere på øen, som skulle bruge en hel dag med Flex 
trafik til Holbæk og retur. Først med positiv 
tilbagemelding, men umiddelbart derefter trukket 
tilbage grundet for kort sejlads (f.eks. sammenlignet 
med Anholt og Sejerø). Henrik havde peget på, at der 
var en lægeklinik på Orø, hvor vaccination kunne 
foretages. Henrik meddelte bestyrelsen, at der fra 
anden side blev arbejdet politisk på sagen. 
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for indkaldelsen til et sådant 
Borgermøde. 
 

 
Ø-pas til børn. Vi går ikke videre med arbejdet, da der 
pt kører en sag om rettighederne til Ø-passet. 
 
Ad.4c) Ingen møder siden sidst. 
En længere dialog i henhold til dagsordenen udspandt 
sig om fremtidig indkaldelse til borgermøde, hvor der 
kunne foretages valg til FKU. Eftersom det pr. 
1.1.2020 er ude af Beboerforeningens hænder, 
foreslår Henrik, at man afventer til forsamlingsforbud 
ophæves. Til den tid vil der formodentlig kunne 
etableres et nyt Lokalforum ved en stiftende GF, 
hvorefter kommune og det nye Lokalforum kan indgå 
en ny aftale om Borgermøder, beslutning om 
Kommissorium og demokratisk valg til FKU. 
Peter foreslår, at vi på vor hjemmeside præciserer, at 
foreningen ikke længere har noget ansvar for hverken 
kommissorium eller valg til FKU. 
 
Beboerforeningens formand tager kontakt til 
Fællesskaber Mads Sorento for at afklare, hvem der 
indkalder til Borgermøde. 
 
Det er uhensigtsmæssigt, at foreningens 
repræsentant i FKU ikke melder tilbage til bestyrelsen. 
Men i og med, at rep. ikke modtager 
indkaldelse/invitation til bestyrelsesmøder i 
foreningen, blev man enige om fremover at invitere 
og orientere beboerforeningens repræsentant i FKU 
til bestyrelsesmøderne. 
Henrik foreslår yderligere fremover at sende FKU’s 
dagsorden til beboerforeningens bestyrelse, idet FKU 
er et demokratisk udøvende udvalg. 
 

5) Hvilke sager arbejder bestyrelsen med 
p.t. og indtil næste Generalforsamling 
marts 2021. 
a) Flere Almene Boliger til Orø, 
Undergruppe 
b) Nye opdaterede Vedtægter, klar til 
næste GF 
c) Opdateret Forretningsorden, jf. 
ønske om nye opdaterede vedtægter. 
d) Fyrværkeri på Orø Nytårsaften, er 
der svar fra Holbæk K. om vi kan få 
flere godkendte officielle 
affyringssteder? 
e) Revideret tekst til annoncen i Orø-
Turistbrochuren. 

Ad.5a) Formanden har haft kontakt til Borgmesteren 
vedr. Almene Boliger til Orø. Der er netop udsendt ny 
kommunalplan. Derfor har Peter skrevet til Karsten, 
VAB om de nye midler til boliger på øerne. Konklusion 
fra formand er, at ekstra boliger udover de 6, nok 
ligger flere år frem i tiden. 
Lilian vil som administrator følge op på FB, i de sager 
hvor beboerne er bekymrede. 
Bestyrelsen er fortsat opmærksomme på, når der er 
nyt om flere Almene Boliger til Orø. 
Ad.5b) Vedtægter gennemgås. Peter, Lilian og Tine 
aftaler et nyt møde. 
Ad.5c) Bestyrelse ønsker at lave en ny 
forretningsorden et ½ år efter valg og få måneder før 
nyvalg. 
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Bestyrelsen havde en længere dialog, hvorefter vi blev 
enige om, at vedtægtsudvalget skal arbejde med et 
nyt oplæg til forretningsorden til bestyrelsesmødet i 
marts måned. 

 
Ad.5d) Intet nyt – bestyrelsen har ikke modtaget svar 
fra Kommunen. 
Ad.5e) Annoncen er bestilt, og Lilian arbejder med en 
revideret tekst som hun forelægger bestyrelsen inden 
udgangen af februar. 

 
6) a) Hjemmesiden er opdateret, MEN 

vores PR- side på Oroe.dk er ikke 
opdateret, hvem påtager sig opgaven, 
min. 2 personer. Se link herunder: 
Orø Beboerforening | oroe.dk 

 
b) Vores mailadresser er nu 

anonymiseret. Der kan således 
skrives til: 
Formand@orøbeboerforening.dk, 
Kasserer@orøbeboerforening.dk 
samt til 
Bestyrelse@orøbeboerforening.dk 
Dette betyder at der ved hvert skift 
i bestyrelsen SKAL tilsikres at de 
korrekte mailadresser ændres 
tilsvarende. 

c) Zoom møder – forsætter vi møder 
via Zoom, +40 min. Koster det et 
abonnement. (PRO koster 
$150/årligt=dkk 920) 

d) Hjemmesiden rummer også: 
LOKALFORUM, herunder 
Færgekontaktudvalg - Aftale med 
Holbæk K. vedr. Lokalforum – 
Referater fra Lokalforum. 
Overskriften kan evt. ændres. Der 
er fortsat en del dokumenter under 
overskriften der fortsat er aktuelt 
p.t., især nu det nye LOKALFORUM 
p.t. er kuldsejlet og Kommissorium 
for Færgekontakt-udvalget 
indeholder Orø Beboerforening 
som aktør. Hvad gør vi? 

e) Generalforsamlingen indkaldt til d. 
2.marts 2021. Hvornår kan vi 
senest aflyse og udsætte denne GF. 
Vi kan ikke udsætte endnu, vi ved 

Ad. 6a) Lilian og Tine kigger Beboerforeningens tekst 
på hjemmeside. Mailadresserne ændres på Oroe.dk 
Ad.6b) Der informeres om nye mailadresser til 
bestyrelsen. 
Ad.6c) Bestyrelsen undersøger et abonnement på 
Zoom, da Bestyrelsen sandsynligvis vil afholde flere 
digitale bestyrelsesmøder under Corona 
restriktionerne. 
Ad.6d) Forslag: Lokalforum ændres til ”Historiske 
dokumenter”. Vi arbejder videre med dette. 
Ad.6e) Bestyrelsen foreslår, at vi udsætter 
Generalforsamlingen til den 27. april grundet Corona 
restriktioner. Vi melder endeligt ud herom via mail 
eller brev til alle medlemmer. 
Henrik gør opmærksom på, at indkaldelse til G/F med 
dagsorden – ligesom ved al anden vigtig information 
til medlemmerne – altid bør sendes direkte til 
medlemmernes mail (pt. Har vi ca. 40 medlemmer 
som vi ikke kender mailadresser på). De 14 udenøes 
medlemmer (uden kendt e-mailadresse), får tilsendt 
brev) og de 20 medlemmer på Orø får omdelt i deres 
postkasse.  
Vi forsøger via næste informationsbrev at få oplyst 
mailadresse fra disse 34 medlemmer. 

 

https://oroe.dk/faaoeroflyttiloroe/oroebeboerforening.html
mailto:Formand@orøbeboerforening.dk
mailto:Kasserer@orøbeboerforening.dk
mailto:Bestyrelse@orøbeboerforening.dk
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jo ikke om den kan gennemføres? 
Ved udsættelse, hvordan 
kommunikere vi ud til 
medlemmerne! 

 

7) Eventuelt  
 

 
 

Bestyrelsen skal arbejde på at beskrive, hvad 
bestyrelsen forventer af de forskellige 
udvalgsposter, vi varetager. 
Drøftelse vedr. brug af FB-gruppen, samt dialogen 
i gruppen. Skal det være en gruppe kun for 
medlemmer af Orø Beboerforening eller en åben 
gruppe? Punktet sættes på dagsordenen på et 
senere møde. 
 
 

8) Næste digitale møde:  er tirsdag d. 9. marts kl. 19 


