Referat af Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 10. december kl. 19.00
afholdt på biblioteket
1) Dagsorden nr. 9-19
a) Deltog
b) Afbud
c) Gæster

Referat.nr. 9-19
Ad.1.) Jens Bloch, Henrik Persson, Helene
Garly, Lilian Pedersen, Peter Bach Larsen.
Ad.1.b) Jette M. Porting & Ilse Christensen
Ad.1.c) Hanne Duelund

2) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3) Regnskab

Godkendt og taget til efterretning, men
0verskud ifm. Lokalforums regnskab for år
2019 returneres nu til Holbæk Kommune: i
alt dkk 241,59 idet Orø Lokalforum, som
har ligget under Beboerforeningen, nu
nedlægges per 31.12.2019
Ad.4.a) Der er ikke været afholdt møde i
december måned 2019.
Ad.4.b) Der kommer enkelte prisjusteringer
i 2020 fra Østre Færge og rabatten på gul
plade biler gøres mindre, således at der
forhåbentlig er rabat til hele år 2020 til de
gule plader (Erhvervskøretøjer).
Ad.4.c) Der har ikke været aktiviteter siden
sidste månedsmøde i beboerforeningen. ØPOSTEN, nr. 178 december 2019 er netop
ankommet til Orø og uddeles inden jul via
cykelklubben, som vanligt.

4) Faste punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:
a) Ø-kontoret
b) Færgekontaktudvalget
c) Ø-sammenslutningen
d) Orientering fra formanden

5) Evaluering af borger- og
kommunalbestyrelsesmøde

Alle syntes det var et godt og velforarbejdet
møde. Dog er vi lidt usikre på fremtiden for
turistkontoret arbejde, idet H.K. har
besluttet sig for at samarbejde med Visit
Vestsjælland, altså mod vest, i stedet for
mod Øst og det tidligere samarbejde
omkring Fjordlandet (områderne omkring
Roskilde & Isefjord). Der arkiveres nu et

6) ”Nedlæggelse” Lokalforum

7) Nedsættelse af boligudvalg

8) Evaluering Juletræstænding

9) Brainstorm om Informationsmøde for tilflyttere

10) Grundvand

forkortet referat af mødet på
Beboerforeningens hjemmeside under
Lokalforum, idet informationsmødet var
under regi: Orø Lokalforum
Jens & Henrik refererede igen fra mødet
med administration i Holbæk Kommune.
Politikerne har forlangt at der i alle
lokalområdet i kommunen, dannes en
forening der kun omhandler LOKALFORUM,
også på Orø, selv om vi tidligere har fået
tilladelse til at drive LOKALFORUM under
Beboerforeningen. Således ophører Orø
Beboerforening med at drive Orø
Lokalforum per 1. januar 2020. H.K. er
bekendt hermed.
Det blev besluttet at nedsætte et
boligudvalg. I første omgang er det Jens
Bloch og Henrik Persson der udgør dette
forum. Efter GF d. 24. marts 2020, vi der
endvidere være en bestyrelsesrepræsentant fra Beboerforeningen med i
dette boligudvalg.
Forløbet ok, men faklerne holdt så længe at
turen næste år kan udvides lidt. Endvidere
er det ønskværdigt at synge INDEN
æbleskiver og æbleskiver serveres INDEN
julemanden ankommer.
Der kom mange gode muligheder frem.
Det blev besluttet at Lilian & Helene
nedsætter et udvalg der arbejder videre
med de mange planer, herunder forbereder
et møde i 1. kvartal 2020. Mødet kan være
for beboere og evt. sommerhusbeboere
der ønsker at få mere at vide om
mulighederne på Orø, både foreninger
samt evt. muligheder for håndværkerhjælp.
Der kom flere argumenter frem og et af
problemerne er de ændrede afgrøder som
omlægges fra alm. kornprodukter til mere
forædlede frøavls produkter. Der kan
derfor være behov for øget gødskning.
Henrik forslog at ringforbinde samtlige
vandværker på øen! Problem er det tynde
lerlag som er overalt på Orø, dette betyder
at pesticider og nitrat har nemmere ved at
trænge ned i grundvandsdepoterne ift.
jorde med et normalt, tykkere lerlag der
bruges som filtrering af nedbøren.
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11) Eventuelt

12) Næste møde

Vi vil forespørge SaDS om der kan
udarbejdes en sammenlignelig liste fra de
forskellige øer, således at vi måske kan få
nogle ideer fra andre øer med samme
problemstillinger.
Ad.11.a) Orø flaget fra 2018 er doneret til
Forsamlingshuset og er nu ophængt på
bagvæggen, foran alu. væggen. Det er flot.
Ad.11.b) Orø Nyt har problemer med at
skaffe nok kvalificerede mennesker til at
producere bladet, der arbejdes på højtryk
med at finde muligheder for overlevelse.
Økonomisk er bladet nu sundt, takket være
de mange gode reklamer i bladet.
Ad.11.c) Henrik samt Hanne fortalte om
den igangsatte arbejdsgruppe via initiativet
fra GENSKABET. Der deltager personer fra
Holbæk Kommune, samt relevante
personer fra Orø.
Tirsdag d. 14. januar 2020
(Peter deltager ikke, Ilse må tage referat)

Referat udarbejdet af PBL, 11.12.2019
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