Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00 på biblioteket

1. Dagsorden nr. 4-19
a. Deltog
b. Afbud
c. Gæster

2. Konstituering

3. Godkendelse af dagsorden

4. Regnskab

5. Faste punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:
a. Ø-kontoret
b. Færgekontaktudvalget
c. Ø-sammenslutningen
d. Orientering fra formanden

Referat.nr. 4-19
Ad.a) Jens Bloch, Henrik Persson, Helene
Garly, Lilian Petersen, Ilse Christensen og
Peter Bach Larsen.
Ad.b) Jette Maja Porting
Ad.c) Hanne Duelund & Britt Jensen
Ad.2) Jens Bloch blev genvalgt som
formand og Henrik Persson blev genvalgt
som kasserer. Peter Bach Larsen fortsætter
perioden ud (læs> ult. maj 2019), som Orøs
repræsentant i SaDS bestyrelsen. Helene
Garly fik jobbet som arrangør af kaffe/vand
til møderne m/Brugs’ købekort. Jobbet som
næstformand, bestyrelsesrepræsentant i
OrøKontor & sekretær jobbet behandles
på næste bestyrelsesmøde d. 14. maj 2019,
når Jette er med til mødet.
Godkendt

Ad.4) Vi er nu 179 medlemmer, og
økonomien p.t. som planlagt, bortset fra at
vi primo 2019 fik en regning for fortæring
fra Borgermødet på Orø Kro fra sept.2018!
Ad.a) Der arbejdes bag kulisserne p.t. på
højtryk på at færdiggøre vagtlisterne til de
frivillige personer der bemander
Turistkontoret i sommersæsonen. Der er
endvidere indkaldt til fælles møde ult. april
med de frivillige personer, dels for at høre
om erfaringerne fra sidste år, dels for at få
indsigt i nye procedure og instrukser til
frivillige i Turistkontoret.
Ad.b) Intet nyt, Østre Færges reparation
behandles under punkt 13.
Ad.c) Peter deltager i årets GF på Sejerø.

6. Lægen

7. Sct. Hans

8. Min landsby –
”Et avanceret og særdeles brugbar ny
mulighed for et kalender- og
informationssystem, med et modul hvor
kommunen kan kommunikere med
landsbyen(erne)”.
Hvis du bor i en landsby ved du hvor vigtigt
kommunikation og historiefortælling er for
landsbyen. Vi har udviklet en Nyhedsplatform der
skal fortælle Breaking News, lokale nyheder,
opslag, identitetsskabende historiefortælling og
meget andet.
På Min Landsby app kan alle lægge lokale nyheder
på Appen ved at benytte “Indsend Nyhed”
funktionen. Lokale foreninger, ildsjæle, kommuner
og virksomheder har mulighed for at lægge indhold
direkte på Min Landsby

Ad.d) Næsten hele orienteringen gik på
lægesituationen fremadrettet, hvilket er
refereret under punkt 6.
Ad.6) Borgermøde med det formål at føre
en dialog med Regionen, er indkaldt til
afholdelse i Orø Hallen, tirsdag d. 16. april
kl. 19. Nicolai Nicolaisen deltager og
yderligere medlemmer fra ”Udvalget for
det nære Sundhedsvæsen” inviteres nu til
mødet. Heino Knudsen, formand for Region
Sjælland er allerede blevet inviteret men
Heino Knudsen har meddelt os at han ikke
kan deltage!
Ad.7) Afholdes vanen tro sammen med Orø
Strandcamping. Aftenens taler er på plads
og det øvrige arrangement er aftalt med
Orø Strandcamping.
Ad.8) Henrik Persson opfordrede
bestyrelsen til at forberede sig til næste
gang, for at se på mulighederne i et sådant
kalendersystem. Prisen for et år er fra dkk
3.000 for programmet, samt kr. 500 i
opstartsomkostn. Dette beløb kan deles
imellem alle foreninger på Orø – der vil
tilslutte sig systemet og Beboerforeningen
kan evt. søge om tilskud hertil fra
kommunen, såfremt programmet udbygges
med et ”kommune-modul”, hvorefter
kommunen kan lægge beskeder ind i
systemet, til glæde for borgerne på Orø !.
Kan anbefales, idet mange aktører
desværre ikke benytter Orø Kalenderen.
Det så vi sidst d. 26. marts kl. 19, hvor det
lykkedes for Orø Hallen og for Orø
Beboerforening at afholde ordinær
generalforsamling samtidigt.
Se yderligere beskrivelse i venstre felt samt
på: https://minlandsby.dk/funktioner/
Og på:
https://minlandsby.dk/hvorfor-minlandsby/

9. Shelterlaug

Ad.9) Britt Jensen samt øvrige
interesserede vil arbejde videre med at
forsøge at få et Shelterlaug etableret,
således at de 2 sheltere, (p.t. opstillet ved
campingpladsen), kan flyttes tilbage til den
oprindelige placering ved Vesterløb.
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10. Multtoiletter

11. Flagstang

Ad.10) Lilian Petersen vil hjælpe med at
skrive en ansøgning til fonde og eller
organisationer som Friluftsrådet og eller til
Holbæk Kommune, således at vi kan få råd
til at opsætte Multtoiletter ved Vesterløb
(så sheltere kan flyttes tilbage), samt i
skoven ved Hegnegården, ved siden af
allerede opsatte sheltere.
Ad.11) Ny flagline er nu opsat.

12. Rådyr

Ad.12) Turistchefen i Holbæk vil foranledige
at der kommer advarselsskilte på Orø. Disse
nye skilte skal så advare bilister om
”løsgående” Rådyr på Østre Færgevej samt
ved i landkørsel fra havnen i Brønde. Helst
vil vi have et skilt ved hver færge med ”Pas
på vores dyr”.

13. Dokning Østre Færge

Ad.13) Problematikken med de lange
ventetider ved Karen Orø’s reparation i uge
14 blev diskuteret, men det må vi jo leve
med, når dette er nødvendigt for driften.

14. Eventuelt

Intet nyt

15. Næste møde

Tirsdag d. 14. maj 2019, kl. 19 på Orø
Bibliotek.
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