b. Færgekontaktudvalget
c. Ø-sammenslutningen

6. Status på
a. Sheltere
b. Skolelederstilling
c. ”Hellehuset”
d. Hjertestarter
e. Ungdomsklub

b) Der er aftalt møde den 15. oktober, hvor både
Orø/Holbæk overfarten og Østre Færge deltager.
Spørgsmål om SMS-service bringes op.
c) Repræsentantskabsmøde 1. weekend i
november. Jens og Peter deltager. Der afholdes 3
workshops: Bosætning – Organisationsudvalg –
Spørgsmål til politikerne.
Jens og Henrik tager en drøftelse omkring
afvikling af generalforsamlingen.
a)Gentagne klager i.f.m. shelterne ved Vesterløb
førte til, at de blev flyttet til Campingpladsen. Der
er en konflikt mellem shelternes gratisprincip og
campingpladsens interesse i, at der skal betales
for benyttelse af pladsens faciliteter. Der er dog
et offentligt toilet på campingpladsen, som kan
benyttes gratis. Hvis shelterne på længere sigt
skal tilbage til Vesterløb, skal der som minimum
etableres et formuldningstoilet – dette er også et
ønske i.f.m. sheltere ved Hegnegaarden.
Tanja og Bente Meehan undersøger forskellige
muligheder for puljemidler.
b)Jens er repræsentant i ansættelsesudvalg i.f.m.
ny skoleleder. Der har været 12 ansøgere, 3 har
været til samtale, og 2 af disse indkaldes nu til 2.
samtale den 23. oktober.
c) Kim og Lonnie Madsen har købt Hellehuset
med henblik på at etablere en butik, men har fået
afslag p.g.a. at ejendommen ligger i landzone.
Lonnie Madsen har skrevet en ansøgning om
dispensation til salg af ”guf” i den ene side af
bygningen og økologisk grønt i den anden side.
Afventer kommunens stillingtagen.
d)Jens fra Campingpladsen har spurgt, om
Beboerforeningen vil overtage pladsens
hjertestarter, da det koster 12.000 kr. årligt at
udskifte batterier. Henrik Persson mener, at den
reelle pris snarere er ca. 1.300 kr. om året plus et
mindre beløb til strøm for at holde apparatet
opvarmet. Gitte Busk-Clausen tilkendegav, at det
er vigtigt med hjertestartere, men der findes
mange på øen allerede - og det er samtidig vigtigt
at undervise i hjertemassage, da der ikke altid er
en stødbar rytme. Men hjertestarteren er god til
at fortælle hvad man skal gøre, idet den siger
"ingen stødbar rytme, fortsæt hjertemassage".
Efter en kort debat enedes bestyrelsen om, at vi
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ikke ønsker at overtage Campingpladsens
hjertestarter.

7. Stisystemer på øen

8. Kommunalbestyrelsesmøde

9. Beboerforeningens fremtid

10. Loppemarked

11. Juletræstænding

12. Tyverier

e)Umiddelbart inden sommerferien fik
beboerforeningen besked om, at
ungdomsklubbens barak skal flyttes. Vi vil gerne
støtte, at klubben får et nyt sted at være – evt.
ved siden af Hallen. Det viser sig nu, at
kommunen har lukket for strømmen, således at
der hverken er lys eller varme. Der er bevilget
5.000 kr. fra Lokalforum til flytning. Bente
Meehan kontakter Tom (Pedellen).
Der har været en borgerhenvendelse omkring
behov for etablering af stier langs markskel.
Beboerforeningen vurderer, at behovet er meget
lille, og ønsker ikke at påtage sig en
vedligeholdelsespligt. Jens vil vende tilbage til
den pågældende borger og informere om
beslutningen.
Jens har sendt ansøgning om at få henlagt et
møde til Orø – vi kan levere de ønskede
faciliteter i Hallen. Mødet vil blive i foråret 2019,
men der foreligger ikke en endelig tilbagemelding
fra kommunen. Det vil være en god idé, hvis
Hallen skifter til en fibernetforbindelse inden
mødet. Tages op på novembermødet.
Da flere bestyrelsesmedlemmer ønsker at geare
ned, er der behov for at få flere nye til at stille op
på næste generalforsamling – særligt de 30-50
årige. På næste bestyrelsesmøde drøftes,
hvordan vi bedst når ud til denne målgruppe.
Det er vigtigt at gøre Ø-sammenslutningen mere
nærværende – men på nuværende tidspunkt ikke
en god idé at invitere Dorte og Lise til et
borgermøde på øen.
Lørdag den 20. oktober 2018. Beboerforeningen
melder fra denne gang p.g.a. manglende
ressourcer.
Forsamlingshuset vil gerne holde noget juleklip
for børn om formiddagen. Fakkeltog fra
Forsamlingshuset til Bryghuset kl. 16.00. Gitte
efterlyser juletræ til opstilling ved Bryghuset.
Planlægning: Gitte. Praktisk hjælp: Jens, Berit og
Tanja.
Der skal opfordres til at benytte sig af Nabohjælp,
alene skiltene kan have en præventiv virkning.
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13. Borgermøde om bosætning 29/10 i
Hagested

Henrik og Tanja deltager. Det er vigtigt at gøre
opmærksom på, at vi har de mulige tilflyttere,
men mangler boligerne til dem.

14. Temadag om boligudfordringer på
småøerne 27. oktober i Faaborg

Temadag arrangeret af en nyansat bosætningskonsulent. Henrik og Peter deltager.

15. Eventuelt

Gitte nævnte en henvendelse fra en udlejer, som
er kommet i klemme i systemet. Det skyldes
måske en ny medarbejder i kommunen, som ikke
kender til dispensation ved helårsbeboelse i
sommerhuse på småøerne.

16. Næste møde
13. november kl. 19.00 på Biblioteket.
11. december - julemøde – tid og sted aftales på
novembermødet.
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