Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 10. november 2019 kl. 19.00 på biblioteket
1) Dagsorden nr. 8-19
a) Deltog
b) Afbud
c) Gæster

Referat.nr. 8-19
Ad.1.a) Jens Bloch, Henrik Persson, Lilian Petersen,
Jette Maja Porting & Peter Bach Larsen.
Ad.1.b) Ilse Christensen & Helene Garly
Ad.1.c) Hanne Duelund

2) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3) Regnskab

4) Faste punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:

Regnskabet blev fremlagt til efterretning. Der er nu et
mindre beløb på kr.1.302 tilbage af midler modtaget
til Lokalforum. Midler som vil tilgå et evt. nyt
Lokalforum. Vi forventer fortsat et mindre overskud,
selv efter juletræstændingsarrangementet den
1.søndag i advent.
Ad.4.a) OrøKontor forsøger p.t. ihærdigt, igen at få
udleje huset på Bygaden 32. Der er p.t. samtaler med
mulige lejere.

a) Ø-kontoret
Ad.4.b) Ingen møder i udvalget siden sidst.
b) Færgekontaktudvalget
c) Ø-sammenslutningen
i) Kommunekonference
ii) Repræsentantskabsmøde
d) Orientering fra formanden

Ad.4.c.i) SaDS har afholdt Kommunekonference i
Odense d. 11.11.2019.
Se kort beskrivelse nederst, efter pkt.13.
Ad.4.c.ii) SaDS har endvidere afholdt
Repræsentantskabsmøde imellem samtlige 27
småøer tilsluttet SaDS. Møderne og dialogerne fandt
stedt i weekenden: 1-3. november 2019, ligeledes i
Odense.
Se kort beskrivelse nederst, efter pkt.13.
Ad.4.d) Jens Bloch fortalte om vores nuværende
lægeordning med Læge Frans Ourø ApS og det
faktum at vi nu har fået en fast (kvindelig) læge på
øen, p.t. én gang om ugen, har været meget positiv
og modtaget godt. Flere og flere borgere på Orø har
nu tilsluttet sig denne ordning, således at der er

travlhed i lægehuset hele ugen, og hvor
sygeplejersken er til stede hver dag.
5) Dialogmøde m.v., onsdag den 11. 11.
(Jens klædes på)
a. Lokalforum (Indlæg Orø Nyt)
b. Boliger
c. Transport
d. Sundhed
e. Naturressourcer og alternativ energi

Ad.5.a) Jens Bloch & Henrik Persson vil igen spørge
ind til det mærkelige krav om at ORØ absolut skal
danne en forening for at vi kan få tilskud til lokale
aktiviteter på øen. Det nuværende system er rigtigt
demokratisk og vi kan simpelthen ikke forstå
politikernes og administrationens stejle holdning til
sagen. Der kommer endvidere indlæg i næste
nummer af Orø Nyt.
Ad.5.b) Der vil være et formøde med repræsentant
fra VAB. Endvidere vil vi spørge ind til mulighederne
for at etablere nye Almene boliger på Orø.
Ad.5.c) Vi vil spørge ind til hvorfor der ikke kan
etablere offentlig transport på Orø, ud over at
bestille FLEXTRAFIK.
Ad.5.d) Sundhedsområdet, herunder Hjemmeplejen,
vil der komme spørgsmål til.
Ad, 5.e) Vi vil spørge ind til den oprindelige plan om
etablering af GRUSGRAVE på Orø, nu endeligt er
annulleret/opgivet og vil gerne have dette skriftligt.

6) Grundvand

Ad.6) Der er nu endeligt kommet analyseresultater
og disse udsendes til information og behandling på
næste bestyrelsesmøde d. 10.12.2019.

7) Skvulp

Ad.7) Orø er indkaldt til informationsmøde vedr.
næste års Skvulp festival som flyttes til en weekend i
juni måned (ikke pinsen). Lilian deltager i mødet.

8) Evaluering loppemarked hvor
Beboerforeningen deltog på en fælles
stand sammen med
OrøKontor/Turistkontoret samt med Orø
Seniorer

Ad.8) Det lykkedes at få 10 nye medlemmer til Orø
Beboerforening. Det er dejligt at kunne holde
medlemstallet på ca. 200 personer. Vi bør være flere
medlemmer, også set i lyset af antal myndige
personer der bor på Orø.
De øvrige småøer under SaDS (Sammenslutningen af
Danske Småøer), har et betydeligt højere
medlemsantal, procentvis i.f.t. antal myndige
beboere.
Ad.9) Det er besluttet at fakkeloptog udgår fra Orø
Forsamlingshus d. 1.12 kl. 16:15. Fakler tændes kl. ca.
16. Herefter går vi i fælles fakkel-optog en tur rundt i
Bybjerg. For mindre børn og gangbesværede vil Orø
Toget køre med rundt. Vi slutter kl. 17 v.
Forsamlingshuset, hvor vi tænder træet. Måske

9) Juletræsarrangement
a. Plantning af juletræ
b. Indkøb af stjerne
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10) Informationsmøde, nye borgere

Julemanden også i år vil forbarme sig over os, vi
venter spændt.
Ad.9.a & b) Der plantes et nyt træ ved huset på
Bygaden 32, som derefter pyntes med lyskæde og
stjerne af Beboerforeningen. Strøm fra Bygaden 32.!
Ad.10) Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde.

11) Generalforsamling
a. Dato
b. Sted
c. Indkaldelse

Ad.11) Datoen for Generalforsamlingen blev fastsat
til tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 19. Vi forsøger at
booke lokalet i Elnebjergcenteret til formålet.
Indkaldelse ser som vanligt via Orø Nyt der
udkommer primo marts 2020.

12) Eventuelt

Ad.12) Intet yderligere under eventuelt

13) Næste møde

Ad.13) Næste møde afholdes tirsdag d. 10. december
2019, kl. 19 i Biblioteket.

Ad.4.c.i) SaDS har afholdt Kommunekonference i Odense d. 11.11. Fra Beboerforeningen deltog
kasserer Henrik Persson samt Ø-repræsentant Peter Bach Larsen.
Et af hovedemnerne var: Færgedriften til øerne, herunder fortalte/opridsede Social- og
Indenrigsminister Astrid Krag mulighederne og sagde at regeringen ikke ville evaluere den nuværende
ordning/aftale før i år 2022. Regeringen kunne også konstatere at ”man” ikke var i mål med
Landevejsprincippet for færgetransporten til Øerne. Det ville formentlig tage nogle år endnu.
Formand Dorthe Winther (SaDS) bad ministeren overveje muligheden for at starte evalueringen
allerede ved årsskiftet 2020/21, idet der ofte går 2 år fra en beslutning og ændring/justering er
vedtaget og til disse ændringer faktisk kan træde i kraft. Både implementeringsmæssigst og
økonomisk. Kommuner planlægger faste budgetter 3 år frem i tiden, (kun det 2. & 3. år er lettere
justerbare), så økonomien skal også passes ind. Der var endvidere taler fra Lennart DamsboAndersen, formand for Folketingets Udvalg for Småøer, Peter Sørensen, borgmester i Horsens samt
fra Dorthe Winther, formand for SaDS. Flere deltagere opfordrede til at overveje et statsligt
færgeselskab, der kunne drive alle færger i Danmark, men det advarede bl.a. Borgmesteren i Horsens
kommune, Peter Sørensen om. Dette ville ikke være en god løsning men alternativet kunne være at
Ø-kommunerne driver færgerne i et fælleskommunalt færgeselskab, MEN Staten skulle holde
fingrene væk fra området!
Et andet hovedemne var: Finansieringen til landdistrikter og småøerne, vedr. låneoptagning til køb af
fast ejendom. Her var der taler af borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager, af Peter
Jayaswal, direktør for ejendomsfinansieringen i Finans Danmark samt fra direktør Louise Mogensen
fra Forenet Kredit, (en paraplyorganisation for Totalkredit og Nykredit).

3

Det blev oplyst at Totalkredit var det kreditinstitut der samlet havde ydet størst lån til Landdistrikter
og til Småøer, dette i forhold til de øvrige kreditforeninger. Så ved evt. finansieringsproblemer med
fast ejendom var anbefalingen at kontakte Totalkredit. Totalkredit havde endvidere bestilt en rapport
fra Syddansk Universitet, der på SOGNE NIVEAU skulle udrede hvordan långivningen i alle Danmarks
sogne historisk er blevet formidlet.

Ad.4.c.ii) SaDS har afholdt Repræsentantskabsmøde i Odense fra d. 1.- 3. november 2019. Fra
Beboerforeningen deltog formand Jens Bloch samt ø-repræsentant Peter Bach Larsen.
Hovedemnerne var: Færgerne i fremtiden, hvor langt er El-teknologien, fortalt af Søren Adsersen fra
Småøernes Færgeselskaber. Vi fik oplistet mulighederne og ligeledes problemstillingerne. Især er elfærger ikke sådan ”lige ud ad landevejen”. Der er bl.a. risici ved eksplosion og brand i batterier. Dette
er selvsagt ikke godt når vi taler om færger. P.t. var en del færger i gang med at bruge el til den
funktion som Søren A. kaldte HOTELDRIFTEN, dvs. lys og strøm til hjælpemaskiner, lys m.v.. Denne
energiform brugte ca. 25 % af den totale brugte energi på færgerne. F.eks. er ORØ/HOLBÆK færgen
nu forsynet med en Akselgenerator der kan producere strøm til lagring i batteri. Flere andre færger
har lignende forsøgsordninger i gang.
Efter at el-energien er afprøvet generelt, findes der måske en anden energiform end el, som skal løse
problemet på lang sigt, herunder Brint, m.v.
Efterfølgende fik forsamlingen information om Radius25, fortalt af Daniela Arli Sørensen fra Orø. En
ny App til din smartphone, der samler information til turister et sted. Daniela ville gerne have kontakt
med andre turistområder i Danmark, der kunne være interesseret i at få deres områder med i Appen.
Der var en del interesse herfor fra flere af øerne og de nærliggende turistområder til øerne.
En af de efterfølgende agendaer var at SaDS havde efterlyst emner til de næste 3 års arbejdsindsats
for småøerne. Deltagerne var bedt om på forhånd at tænke herpå og efter gruppearbejde på stedet,
blev konklusionen at SaDS skulle arbejde for:
Almene boliger, Lånemuligheder til fast ejendom, Rent Grundvand og Turisme området.
Søndag formiddag fik vi af formanden for LAG-Småøerne, Søren Noes fortalt om midlerne fra LAG
systemet. Der er i alt ca. 4.500 personer boende på de 27 danske småøer. Til uddeling er der 3 mill.
Kr. p.a. og yderligere 1 mill. Kr. p.a. til øer med deciderede havneområder (FLAG) midlerne. I år 2020
er der yderlige afsat 1 mill. Ekstra til gavn for den grønne udvikling på øerne, det være sig grøn
produktion, byggeri eller lignende. Grønne produkter og eller arbejdsmetoder, Energi effektivitet,
alternative energiformer, forurening og bekæmpelse heraf samt affaldssortering.
Projekterne der bevilges i år 2020, skal alle være afsluttede senest medio 2021, idet der starter en
helt ny LAG periode i slutningen af år 2021.
Sidst på formiddagen søndag, fik vi besøg af Erling Bonnesen (V), medlem af Folketingets:
”Udvalget for Småøer”. Vi kunne spørge ind til forskellige problemstillinger og Erling Bonnesen
svarede beredvilligt på disse spørgsmål. Vi talte om Færgetakster inkl. Landevejsprincippet, om
besværlige og nogen gange, umulige Lånemuligheder på øerne og om de manglende Lejeboliger
på øerne.
Endvidere om § 20 Midlerne, der er opdelt i to dele, dels Driftstilskud til færgerne samt
Investeringstilskud (opsparing til nye færger og afbetaling på eksisterende færger). Der er endvidere i
disse midler afsat beløb til de evt. ekstraomkostninger der er ved at kommunen skal servicere en ø.
Weekendmødet blev afsluttet søndag kl.12.
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Referat af hovedpunkterne er udarbejdet af: Peter Bach Larsen
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