
 Orø Beboerforening 

Ordinært bestyrelsesmøde onsdag 10. august 2022

1) Dagsorden til d. 10. 8 2022 nr. 8-22   
Sted: Brøndevej 8, Orø, kl.19.00   

- Deltagere, afbud og evt. gæster

Ref. nr. 8-22 
Deltagere; Mogens, Hans Jakob, Birgitte, Lilian
Afbud; Knud

2) Godkendelse af dagsorden I referatet numre på punkterne rettet til, der var sneget 
sig et ekstra tal ind.
Pkt. 10  er ændret til ”Efterårets arrangementer”. 
Dagsorden godkendt.

3)  Formandens punkt

- Lokalforum

- Flagpladsen

- Vareudbringning

- Lægeordning

Lokal Forum
Færgekontaktudvalget mødes første gang 15. september,
hvor det konstituerer sig. Mogens er Beboerforeningens 
repræsentant.

Flagpladsen
Der har været afholdt møde om brug af flagpladsen. 
Mogens og Knud deltog, som afventer 
menighedsrådsformandens notat om aftale vedr. brug af 
pladsen.
Det donerede bordbænkesæt er sat op på pladsen og det
gamle sæt sat op på trampestien, i stedet for et helt 
nedslidt sæt, der så er kasseret. Tak til A1Palle Møbler.

Vareudbringning
Emnet blev drøftet og vi besluttede at tage det op på et 
åbent medlemsmøde. Er der et behov?

Lægeordning
Formanden er løbende i dialog med Camilla fra ”Udvalget
for den nære sundhed i Region Sjælland” om ansættelse 
af læge, der er pt. intet nyt.

4) Økonomi Der er ikke noget til punktet.

5) Indkommen Post a) Vi har fået en henvendelse vedr. repræsentation i øens
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a) Lokalforums henvendelse om 
trampesti udvalg 
- forespørgsel om kommunal 
opsætning af kvas hegn

trampe stiudvalg. Vores holdning er at udvalget er et 
selvstændigt udvalg, der definerer sig selv, arbejdsfelt og 
tilhørsforhold. Vi er naturligvis behjælpelig med det som 
udvalget ønsker assistance til og bakker fuldt op om dets 
arbejde.
b) Vi har fået en henvendelse om at tage emnet 
opsætning af et kommunalt kvas hegn op. Vi har 
besluttet at henvise til Orø Lokal Forum, Holbæk 
Kommune/fællesskaberen og eventuelt FORS. Vi ved 
også at Foreningen Genskabet arbejder med emnet 
Haveaffald på Orø.

7) Ø-Posten   Der er to udgivelser mere i 2022, 1. 9 og 1. 12. Ø-Posten 
deles ud til medlemmer ved hjælp Orø Cykelklub ved 
førstkommende uddeling efter vi har modtaget bladet fra
trykkeriet. Resten lægges i Brugsen, så øvrige kan tage et 
blad, det er efter aftale med Brugsuddeleren. Desuden 
lægges få læse eksemplarer på OrøKontoret og i 
Forsamlingshuset. Hans Jakob har opgaven.

8) Sankt Hans aften - Evaluering   Sankt Hans aften var et velbesøgt arrangement med 
mange gæster. Vi havde et godt samarbejde med Orø 
Strandcamping om planlægning og afvikling.
Beboerforeningens bestyrelse takker alle der bidrog med 
arbejdskraft, frivilligt arbejde og donationer, særligt skal 
dog nævnes:
Tak til Orø Skoles SFO, hvor børn og voksne stod at for at 
lave heksen til bålet og Orøs Brandvæsen, der igen i år 
møder op for at sikre brandsikkerheden.

Årets Båltaler Kirsten Schmidt som gav os på Orø en hjertelig 
tale.
Årets Heks 2022 blev Kirsten Schmidt, nu pensioneret 
sognepræst. Hun var den klart oplagte kandidat iblandt mange
indsendte gode forslag.

Der er udarbejdet et arbejdsdokument for arrangementet, som
kan tages frem til næste års planlægning.

9) Orø dag   

- Evaluering   

Punktet er udsat

10) Efterårets arrangementer

c) Energi og Miljødag 

b) Åbent medlemsmøde

a) Juletræstænding

a) Energi & Miljødag lørdag 24. september kl. 12-17 i Orø 
Hallen.
Nyt tiltag, vi afholder en Energi & Miljødag. Der kommer 
oplægsholdere, folk, der ved noget om at spare på 
energien, og forhandlere. Der vil være oplæg, debat og 
inspiration. Knud Ahm har opgaven
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b) Åbent medlemsmøde planlægges til onsdag 5. 
oktober. Medlemmer inviteres til dialog med bestyrelsen 
om foreningens opgaver og initiativer.
Lilian bestiller lokale.

c) Juletræstænding
Kommer til at foregå søndag den 27.11. Birgitte og 
Mogens planlægger arrangementet.

11) Sammenslutningen af danske 
småøer

Lag Småøerne stiftende generalforsamling 27. august i 
Odense.
Hans Jakob og Lilian deltager som repræsentant for 
Beboerforeningen. Alle der er bosiddende på Orø og 
medlem af LAG Småøerne er i øvrigt velkomne til at 
deltage. Herefter deltager begge ved Dorthe Winters 
afskedsreception.

12) Eventuelt Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 7. september

Referent Lilian Petersen
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