Orø Beboerforening

Referat af Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 9. marts 2021 kl. 19.00.
1) Dagsorden nr. 3-21
a) Deltog
b) Afbud
c) Gæster – ikke muligt pga. Covid-19
restriktioner, max.5 personer
2) Godkendelse af dagsorden
3) Regnskab, for år 2020, ny godkendelse.
Godkendelse af budget for 2021, ny
godkendelse.
Budget 2021 skal fremlægges på den ordinære
GF indeværende år sammen med regnskabet
for år 2020. Kontingent foreslås uændret kr.
175/person. (Vi betaler kr. 50/medlem til SaDS)
4) Faste punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:
a) Orientering fra formanden, herunder
arbejdet i bestyrelsen og mod vores
eksterne kontakter. Endvidere orientering
om udvidet åbningstider på Orøs
Genbrugsplads lørdage i vinterhalvåret.
b) Ø-sammenslutningen, orientering om
aktuelle sager.

Referat.nr. 3-21
Ad.1.a) Peter, Lilian, Tine, Henrik
Ad.1.b) Hans Jakob
Dagsordenen godkendt
Den nye opstilling af Regnskab 2020
godkendt.
Budget 2021 godkendes til fremlæggelse
på Generalforsamlingen.

a)Orientering om udvidede åbningstider
på Genbrugspladsen.
b)Beboerforeningen har igen kontaktet
Region Sjælland vedr. vaccination af
ældre borgere lokalt. Vi håber, at det
lykkedes denne gang. Bestyrelsen melder
ud, hvis dette lykkedes.

c) Færgekontaktudvalget – og rapportering fra
Beboerforeningens repræsentant. Formand
har talt med Holbæk Kommune og deres
synspunkt mht. FKU og Kommissorium for
Færgekontakt-udvalget. Orø
Beboerforening er p.t. nævnt som aktør.

c)I følge Orøs Fællesskaber er
Færgekontaktudvalget lokalt dannet
på Orø, hvorfor Holbæk Kommune
ikke vil blande sig.
Vi glæder os til Lokalforum dannes
igen, så der igen kan blive valg til
Lokalforum og Færgekontaktudvalget.

5) Hvilke sager arbejder bestyrelsen med p.t. og
indtil næste Generalforsamling 27. april 2021.
a) Flere Almene Boliger til Orø, Undergruppe
b) Nye opdaterede Vedtægter, klar til næste GF

a) Intet nyt. Beboerforeningen er fortsat i
dialog med VAB.
b)Vi har gennemarbejdet vedtægterne til
præsentation på Generalforsamling.

c) Opdateret Forretningsorden, ifm. nye
opdaterede vedtægter.
d) Fyrværkeri på Orø Nytårsaften, er der svar
fra Holbæk K. om vi kan få flere godkendte
officielle affyringssteder?
e) Vores Facebook gruppe: Betingelser for
optagelse og brug m.v.

6) a) Hjemmesiden er opdateret, MEN vores PRside på Oroe.dk er ikke opdateret. Lilian samt
Tine har påtaget sig opgaven. Se link herunder:
Orø Beboerforening | oroe.dk

b) Zoom møder – forsætter vi møder via Zoom,
+40 min. Koster det et abonnement. (PRO
koster USD 150/årligt=dkk 920).
Formand foreslår nu at vi gennemfører 2 x
40 min. gratis Zoom per bestyrelsesmøde,
idet vi forhåbentlig snart kan mødes fysisk
igen?
c) Hjemmesiden med teksten: LOKALFORUM
skal ændres.
d) Generalforsamlingen er nu indkaldt til d.
27.april 2021. Ved en yderligere udsættelse,
kommunikere vi ud til medlemmerne vha.
hjemmesiden, opslag v. Brugsen samt
direkte mail eller brev til alle medlemmer.
Omk. til indrykning i en Lokalavis, nu når
Orø Nyt ikke udkommer p.t., skal overvejes.
Nuværende Vedtægter kræver dette. Omk.
forventes at være ca. DKK 435
e) Nye bænke- og bordsæt til Orø Stenen og
evt. til Hegneskoven. Henvendelse fra
Henrik Iversen. Henrik B. Jensen indhenter
tilbud på bænke og Peter B.L. vil sende
ønsker til Holbæk Kommune, for at høre om
vi kan få penge bevilliget til indkøb. Såfremt
tilskud ikke dækker omkostning 100 %, vil
Beboerforeningen så støtte med X-antal
kroner?
7) Eventuelt

c) Grundet fravær ved dette
bestyrelsesmøde gemmes præsentation
af forretningsorden til næste
bestyrelsesmøde.
d) Intet nyt
e) Vi lægger vægt på en ordentlig
kommunikation på Beboerforeningens
facebookgruppe.
Medlemmer i Beboerforeningens
Facebook gruppe skal have en tilknytning
til Orø, derfor stilles et enkelt spørgsmål
ved optagelse.
a) Bestyrelsen gennemgår det
fremsendte udkast til en opdateret
tekst om Orø Beboerforening på
Oroe.dk. Tine og Lilian arbejder
videre.
b) Bestyrelsen beslutter at benytte Zoom
med 2 x 40 minutter med 5 minutters
pause.
c) Hjemmesiden med teksten
LOKALFORUM bevares på
hjemmesiden. Det samme med
FÆRGEKONTAKTUDVALGET.
d) Generalforsamling er indkaldt til den
27. april 2021.
e) Bestyrelsen arbejder på nye bordebænke sæt til Orø efter henvendelse
fra en borger. Vi søger Holbæk
Kommune om tilskud til disse.
Beboerforeningen vil gerne give
tilskud.

a) Gennemgang af udkast til
Nyhedsbrev.
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8) Næste møde: Datoforslag er tirsdag d. 6. april kl. 19
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