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Orø Beboerforening 

1)  Dagsorden nr. 11-21 
a) Tilstede  
b) Afbud 

a) Henrik (HB), Mogens (MJ), Lilian (LP), Tianna (TV), Hans 
Jakob (HJS) 
Sup. Connie, Hanne 
b) Ingen 

2)  Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

3)  Formandens punkt  
 

HB genopstiller ikke til bestyrelsesarbejdet, primært pga. 
dobbelt ”kasket” med det nye job på OrøStrand og tid. 
HB fortæller at det er ærgerligt da han har været glad for 
arbejdet i OB og det synes resten af bestyrelsen bestemt også. 
HB laver opslag på SaDSØ om vores fantastiske team af corona 
podere. (i løbet af en uges tid) 
HB har fået opringning vedr. VAB, at de ikke har økonomi til at 
bygge på Orø. HB kontakter VAB. Er dette korrekt, går vi som 
beboerforening videre med det. 

4)  Regnskab og Bank 
 

MJ har modtaget kontant betaling for ét medlemsskab, har 
givet kvittering til medlemmet og kopi til bogholderiet. Helt ok 
fra bestyrelsen til denne fremgangsmåde. 

5) Sammenslutning af Danske Små 
Øer 

HJS har rundsendt materiale fra Venø vedr. vedvarende energi 
på øerne. HB kontakter Jan Bendix, Venø om ok at lægge 
materialet ud på OB’s hjemmeside og Fb.  

6) Samarbejde m. Lokalforum og 
øvrige foreninger på Orø 
- Sikker skolevej – hvor er vi i 

processen? 
- Orø dagen – hvor er vi i 

processen? 

HB vedr. Samarbejdet om sikker skolevej som er langt i 
processen i forhold til skilte m.m. De forskellige tiltag kommer 
løbende frem til sommerferien. Skilte, bump, hul i hæk m.m.  

Orø dagen - HB og TV aftaler møde i arbejdsgruppen med 
OrøKontorets Hanne og Birgit. Hanne har talt med Helle Abild 
som gerne vil fortsætte i forhold til Fb. Vi fastholder dagen - 1. 
søndag i Juni. 

7)  Flagstang? 
Ejerforhold? 
Ansvar?  

HB blev kontaktet vedr. flagstangen. Halvdelen af flagstangen 
er skiftet til glasfiber og resten trænger formentligt ”bare” til 
slibning og maling.  HB undersøge standen på flagstangen og 
vender tilbage.                                                                                       
Hanne videregiver besked fra Steen i forhold til brugsretten på 
arealet at bord/bænk m.m. er helt fint. 

8)  Åbent møde i 2022 – Hvornår i 
efteråret ligger vi mødet? 

Mødet blev flyttet pga corona. Efter rundsnak er det besluttet 
at holde det åbne møde før bestyrelsesmødet onsdag den 
6.4.22. Der meldes noget ud om dette senere.  

9) Generalforsamling d. 27.april 2022 HB rundsender stikord til beretning og vi kan komme med 
input - også billeder. På næste møde planlægges mere 
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detaljeret. 

10) Årets Ø 2022 LP og HB har af personlige årsager ikke nået at ansøge inden 
fristen, men opfordrer andre til at gribe den til næste år. 
Beklageligt men sådan er det desværre. 

11) Evt. OB bakker op om, at overskudsjord bliver på øen og til at bakke 
op om forslag om kystsikringsløsninger.  
 
Vedr. Grundvandsundersøgelse på Orø og en evt. kommende  
forringelse af dette.  - HB oplæg til evt. opbakning fra OB. Efter 
diskussion rundt om bordet, er der enighed om, at vi bakker 
LokalForum 100% op i dette og at vi også vil rette henvendelse 
til Sammenslutning af Danske Små Orø herom.  
 

Sundhedsudvalg - HB oplyser, at LokalForum vil nedsætte et 
udvalg/forum med henblik på, at kommunen har en kontakt til 
fremtidige situationer hvor der f.eks. er brug for pode team og 
til dialog/erfaringsudveksling/nye tiltag mv. i evt. samarbejde 
med det nære sundhedsudvalg. 
Connie vil gerne deltage og bestyrelsen bakker op om Connie 
som OB’s repræsentant. 
 
OB ønsker fortsat deltagelse med annonce i Orø brochuren.  
LP redigerer annoncen og rundsender til bestyrelsen for 
godkendelse. 
 

MJ orienterer om arbejdet med trampestier i lokalforum; der 
er lavet et 6 pers. udvalg; 2 lodsejere, 2 brugere og 2 fra 
LokalForum - se også på LokalForums hjemmeside. MJ har fået 
møde i stand med alle berørte lodsejere og repræsentanter fra 
kommunen 8.3.22. 

12) Næste møde:  

 

Onsdag den 2. marts 2022 kl. 18.30 på Orø Skole. 

 Ref. Tianna Vinther 09.02.22 

 

 


