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lingerne, hvem skulle have ageret? Det kan være en 
fordel, at Beboerforeningen nu kan ”tage æren” for 
resultatet, men det burde have været forhandlet 
med lokalbefolkningen. 
Der er visse øer – f.eks. Sejerø – der næsten ingen 
penge har fået. Erik Fuchs tager spørgsmålet op i Ø-
sammenslutningen på møde 12. august. 
Beløbene for 2017 er endnu ikke fastlagt fra Statens 
side, hvorfor næste års takster endnu ikke kendes. 
Erik Fuchs har den 11. august udsendt aktuel info pr. 
mail. 
 

7) Postnummer 
 

Erik Fuchs redegjorde for de afsendte breve, hvor vi 
ansøger om at få tildelt postnummeret 4305. Der har 
kun været én negativ beboer, derfor var det p.g.a. 
den lange ekspeditionstid ikke realistisk at lave en ny 
”folkeafstemning” om spørgsmålet. 

8) Lægen Opsummering af positive og negative tilkende-
givelser. Gitte og Jens foreslår et møde med Tommy 
Budek omkring de ting, vi helt konkret kan gøre 
noget ved. Det skal undersøges, om vi er ringere 
stillet end borgere på fastlandet. 
Sommerhusbeboere risikerer at blive afvist, når de 
indtaster cpr-nr. Der bør indtales en besked om at 
”hvis du ikke er fast patient, undlad venligst at 
indtaste cpr.nr.” – så de ikke afvises i telefonslusen. 
Gitte og Jens arbejder videre med at adskille, hvad 
der direkte angår Tommy Budek, og hvad der hører 
under regionen. Der aftales møde snarest muligt. 

9) Fibernet Der er pr. d.d. 190 tilmeldte. Jens har mailet udkast 
til brev til sommerhusbeboere, som Henrik har 
justeret. Teksten godkendt af bestyrelsen. Brevet 
distribueres hurtigst muligt. En del sommerhusejere, 
som bor fast på Orø, har tilsyneladende troet at der 
skulle betales helårspriser, hvilket ikke er tilfældet. 

10) Forenings dag Henrik Persson arbejder videre med projektet. Hallen 
er booket lørdag den 1. oktober. 

11) Flagpladsen Der er ikke stemning for at købe Flagpladsen, da 
bestyrelsen ikke ønsker at pålægge fremtidige 
bestyrelsesmedlemmer en vedligeholdelses-
forpligtelse. 

12) Eventuelt Jens Bloch takkede for opmærksomheden på sin 
runde fødselsdag. 
Møde i Hallen den 29. august 2016 vedr. vindenergi 
– informationen har været sparsom. 

    13) Næste møde  
 

13. september 2016 kl. 19.00 på Orøkontoret. 
Enighed om, at det ikke er en god idé at holde 
bestyrelsesmøder i dagtimerne fremover. 

 




