
 
Ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 10. september 2020 kl. 19.00: privat på 
Østre Strandvej 60. 
 

1) Dagsorden nr. 5-20 
a) Deltog 
b) Afbud 
c) Gæster 

 
 

Referat.nr.   
 

Deltagere: Peter, Sofie, Henrik, Helene, Lilian, 
Tine 
Afbud: Hans Jakob 
Gæster: Hanne Duelund 

2) Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 
 
 

3)  Regnskab  
 
 

Helene mødes med banken. 
Nye bestyrelsesmedlemmer skal 
registreres. 

4) Faste punkter:  
Kun påmindelser om vigtige ting: 
 

a) Ø-kontoret 
 

b) Færgekontaktudvalget 
 

c) Ø-sammenslutningen 
 

d) Orientering fra formanden 
 
 

A) Vender tilbage med evt. ændrede 
vedtægter 
B) Vi vil forsøge at få et snarligt møde 
med færgekontaktudvalget vedr. 
priser og tilskudsordning resten af 
dette år. 
C) Peter har lavet et forslag til et 
nyhedsbrev til Ø-posten. Seminar for 
diverse vandværk – kan vi få nogle af 
vores lokale vandværks 
bestyrelsesmedlemmer på disse. Lilian 
gør en indsats for, at vi får 
medlemmer med på mødet. 
D) Kommer nedenfor 

5) Hvilke sager arbejder bestyrelsen fortsat med, 
baseret på den forrige periode og indtil næste 
Generalforsamling februar 2021 
a) Flere Almene Boliger til Orø, Undergruppe 
 

a) Jens Bloch og Henrik Persson tilbyder 
at fortsætte arbejdet om Flere 
Almene Boliger til Orø – dette kræver 
at et bestyrelsesmedlem melder sig til 
arbejdet i denne undergruppe.  
Peter melder sig. 
 

6) Hvilke sager skal have prioritet i denne periode 
og indtil næste Generalforsamling februar 2021 
a) Orø Skole – protestskrivelse mod 
klasseflytning og på længere sigt: lukning 

A) Vi har møde med Annette Volfing 
onsdag den 16. september. Henrik 
kører forbi Annette for at få klarhed 
over, hvad præcis Annette vil have 
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b) Tilflytning af børnefamilier 
c) Juletræstænding 
d) Hjælp til hjemmeside mm. Henrik tilbyder 
at fortsætte med dette frem til næste 
generalforsamling. 
 

 
 

7) Eventuelt 
Mødetid  

 
 

Beboerforeningens hjælp til.  
B) Sofie informerer om pladsmanglen i 

Orø Børnehus. Den 20. september er 
der Borgermøde i Hallen.  
Det offentlige rum på Orø smuldrer – 
øens borgere har ikke flere steder at 
mødes.  
Kan vi som Beboerforening arbejde 
aktivt for, at vi får et rum, hvor øens 
borgere kan mødes? 
 

C) Første søndag i Advent (29/11) er der 
Juletræstænding (Lilian og Tine) 

D) Ny bestyrelse - ny hjemmeside. 
Helene tager kontakt til Gogo. 
Sofie bliver administrator for facebook 
 

7. Eventuelt 
- kan vi lave et rekrutteringsarbejde for at få 
flere medlemmer til beboerforeningen. 
 
-Kan vi lave et arrangement for nye beboere? 
Lilian har et arrangement – en form for 
netværkscafé. Bruge Ø-dagen. 
Henrik tager kontakt til LAG+ ø-støttemidler, 
Henrik Prisholm, Holbæk Kommune vedr. 
midler til et sådanne arrangement. 
 
-Ø-kalender – man sender en mail til ø-
kontoret så sætter de det ind. 
 
-Lilian søger en gruppe, der vil arbejde med 
energivenlig varmekilder. 

 
 
 
 
 

8) Næste møde  
 

 

Punkter til næste møde: 
 
 Onsdag den 16. september kl 19: Møde 
vedr. indsigelses-skriv til Holbæk 
Kommune. 
 
Tirsdag den 20. oktober klokken 19.30 på 
Orø Skole 
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1. Fast punkt på dagsordenen: Øens 
grundvand – vi har en kvinde + mand med 
stor faglig viden om emnet på øen, som vi 
kan invitere med på et møde. Vil disse 
måske være med i en undergruppe? Lilian 
tager kontakt. 
 
2. Juletræstænding 
 
3. Sikre skoleveje – opgradering af infra-
struktur (Henrik) 
 
4. Tweens – hvilke tilbud (foreninger) 
tilbyder øen børn på mellemtrinnet. (Tine 
indhenter inputs) 
 
 

 


