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b) Kasserer 
1. Regnskab 
2. Medlemmer 
 
 
 

deltager. Gitte Busk-Clausen og Jens 
Bloch overvejer at fordele mødedagene 
indbyrdes – alternativt tilbød Hanne 
Duelund at deltage sammen med 
Kristian. 
 
Lasse Busk-Clausen har besigtiget 
flagstangen – bekymringen omkring 
dens tilstand er ubegrundet. Steen 
Seier, Henrik Jensen (træfældning) og 
Tømrer Lasse har tilbudt at hjælpe med 
reparation. Lasses søn kan skaffe ege-
træ, som er egnet til formålet, til en pris 
på 1.500,- + moms, inklusive transport. 
En enig bestyrelse bevilgede beløbet. 
Kristian redegjorde kort for historien 
omkring flagpladsen og flagstangen, 
Menighedsrådet ejer pladsen, Beboer-
foreningen har brugsretten. Jens Bloch 
foreslår et møde med Menighedsrådet, 
og sender brev til Sanne Hedegaard 
herom. 
Kristian fremskaffer dokumentation for 
den eksisterende aftale – hvis en sådan 
findes på skrift – ellers må der udarbej-
des en ny aftale. 
 
Kristian har fået flotte tilbagemeldinger 
for vores arrangement i forbindelse 
med Ø-generalforsamlingen. 
Det er vigtigt, at der til kommende 
generalforsamlinger udarbejdes en 
”drejebog” til de næste arrangører – 
bl.a. omkring håndtering af deltager-
betalingen. 
 

b) Henrik Persson omdelte og gennemgik 
regnskabsudskrift pr. d.d.  Det viser sig, 
at der er et pænt overskud, og at 
afholdelse af Ø-generalforsamlingen 
ikke var den økonomiske belastning, 
som bestyrelsen havde frygtet. 
 

 4.  
1. ØSE-projektet 
 
 
 
 

 
Kristian Krøger dementerede rygter om, 
hvor dårligt ØSE-projektet kører – dette 
er ikke tilfældet. Han redegjorde kort 
for det 2-strengede projekt – a) Orø 
Naturpleje, hvor vedligehold af eng¨-
arealer og pasning af dyr skal generere 
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løn til 1 fast medarbejder og b) have-
affaldsprojekt, hvor 1 person skal 
ansættes til at kværne affald, frem for 
at der bruges penge og energi på at 
køre det ud af øen. Kommunen er 
begejstret for forslaget, men der sker 
tilsyneladende ikke noget konkret 
endnu. Der har gået rygter om, at denne 
del af projektet er nedlagt – det er 
absolut ikke tilfældet. 
Kristian forsøger at få navne på 
kontaktpersoner i kommunen fra Ib 
Ballisager. 
Der er ansat 2 forskere i forbindelse 
med ØSE-projektet – desværre går 
størstedelen af ØSE-midlerne til 
aflønning af disse personer fremfor til 
de konkrete projekter. 
 
 

 
5.  Hvad skal vi lave frem til næste general-
forsamling – og hvad med kommunalvalget? 
 
Debat om, hvad man må udtale sig om i 
forbindelse med Kommunalvalget – det er OK 
at meddele, at man er medlem af Orø 
Beboerforening, men man skal samtidig gøre 
opmærksom på, at politiske udsagn er ”for 
egen regning”. 
 

 

 
Den væsentligste mærkesag for Beboer-
foreningen er boligproblematikken. Nej til 
sommerhusbeboelse betyder børnefamilier, 
der sættes på gaden – og at Elnebjerg-
centret som yderste konsekvens mister 
SOSU-hjælpere.  
Der iværksættes en kampagne rettet mod 
kommende boligløse (Avisannonce i 
Nordvestnyt) og opfølgning via TV2 Øst – 
interview med bestyrelsen samt en ramt 
sommerhusbeboer.  
 
På næste bestyrelsesmøde ønskes følgende 
drøftet: 
Oplæg til ny bosætningskampagne 
Gentagelse af Energidagen? 
Etablering af genbrugs-/byttecentral 
”Gennemhulning” af påstanden om, at en 
Orøborger er væsentligt dyrere end en 
Holbækborger 
Retningslinier for gaver/støttemedlemskab. 

 
6. Kommende møder: 
    Næste møde 

 
18. november kl. 19.00 på Biblioteket. 

  
Bestyrelsens underskrift  

 


