Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. februar 2020 kl. 19.00 på biblioteket
Dagsorden nr. 2-20

a) Deltog
b) Afbud
c) Gæster

Referat.nr. 2-20
Ad.1.a) Jens Bloch, Henrik Persson, Helene
Garly, Peter Bach Larsen.
Ad.1.b) Jette Porting & Lilian Petersen
Ad.1.c) Ingen

2) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3) Regnskab

Regnskab åtd. Fremlagt og godkendt.

4) Faste punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:

Ad.4.a) Der er ansøgt om Ø-støttemidler til
indkøb af nye cykler, inkl. 10 el-cykler.
Støttebeløb er givet, betingelsen er dog at
indtægten kun må anvendes til vedligehold
af cykler og opbevaring af disse.
Nuværende cykler er slidte og kræver
istandsættelse.
Turisthuset har indgået en lejeaftale for
huset på Bygaden 32, med Patrick Alimoradi
til brug som Pizzahus m.v.
Der afholdes årsmøde d. 18.5.2020. Der
ydes ikke længere Borgerservice tilskud fra
Holbæk Kommune og der kan ikke længere
ydes borgerservice af Orøkontor.
Der overvejes yderligere åbning af
Turisthuset fredage 15-18 i højsæsonen.

a) Ø-kontoret
b) Færgekontaktudvalget
c) Ø-sammenslutningen

d) Orientering fra formanden

Ad.4.b) Ingen møder afholdt siden sidst.
Ad.4.c) Årets Generalforsamling i SaDS
afholdes på FUR i weekenden: 15-17.maj.
Ad.4.d) Jens vil på Beboerforeningens GF d.
24. marts bl.a. opliste de fordele som Orø
har af at være medlem af
Sammenslutningen af Danske Småøer,

5) Sheltere

forkortet (SaDS).
Der søges alternative lokationer for de to
sheltere der p.t. er anbragt på Orø
Strandcamping. Campingejer vil nu gerne af
med disse midlertidigt anbragte Sheltere.

6) ”Belysning på vejene

En beboer der cykler om vinteren, efter
mørkets frembrud, har efterlyst mere lys
på landevejene i de mørke tider om
vinteren, på Nørrestængevej og på
Næsbyvej. Bestyrelsen går ikke ind for
gadelygter på landevejene, men Jens
kontakter Bente Mehan om andre
muligheder.

7) Færgepriser Østre færge

Der er aftalt et møde imellem SaDS,
Henrik B. Jensen samt Beboerforeningen .
Mødet omhandler div. tilskudsordninger
til kommuner med småøer og tilhørende
færgedrift.

8) Generalforsamling
a. Beretning
b. Nye bestyrelsesmedlemmer
c. Fortæring

Ad.8.a) Formandens beretning er under
udarbejdelse og tilsendt bestyrelsen for
evt. yderligere kommentarer.
Ad.8.b) Jens vil skrive et indlæg i næste
nummer af Orø Nyt om vigtigheden af at
deltage i bestyrelsesarbejdet i
Beboerforeningen. Der skal vælges 3 nye
personer på årets Generalforsamling d. 24.
marts kl. 19, samt 2 suppleanter til
bestyrelsen. Generalforsamlingen afholdes
i Forsamlingshuset.

9) Boliger

Ad.8.c) Beboerforeningen er vært ved
kaffe/The samt kager. Der kan tilkøbes
øl/vand i Forsamlingshuset
Der har været besøg på Orø af teknisk
direktør Kristine fra VAB og der blev
udpeget et muligt jordstykke for enden af
Syvvejen, p.t. landbrugsjord, som kunne
være en interessant mulighed. Holbæk
Kommune skulle så være køber af denne,
men Holbæk K. har ikke midler førend
tidligst i 2021. Dernæst skal der udarbejdes
nye lokalplaner og VAB kan herefter
forhåbentlig tilbyde af bygge yderligere 1020 almene boliger her i løbet af nogle år.

2

10) Lægeordning

11) Eventuelt

12) Næste møde

Vi har haft et besøg af formand Trine Birk
Andersen fra ”Udvalget for det Nære
Sundhedsvæsen” i Regionen. Trine ville
høre om hvordan den nuværende aftale
med lægen forløb. Hun fik den
tilbagemelding at det umiddelbart virker
som en succes, idet der p.t. er 3 ugers
ventetid på en lægeaftale her på Orø.
Beboerforeningen kunne ønske at denne
tid mindst blev halveret, f.eks. ved at vi fik
en læge 1½ dag om ugen. Dette kan
Regionen dog ikke kræve af lægehuset.
Beboerforeningen v. Jens vil derfor
kontakte Frans Ourø direkte om der er en
sådan mulighed. Der var tilfredshed med
vor nuværende sygeplejerske, som
bemander lægehuset alle hverdagene.
Både sygeplejerske samt lægen tager på
nødvendige sygebesøg her på Orø i
hverdagene.
Intet yderligere ud over at vi igen nævnte
vigtigheden af at få valgt nye aktive
personer ind i bestyrelsen, således at
Beboerforeningen kan fortsætte det vigtige
arbejde med at arbejde for øen og de
udfordringer vi som en lille ø udfordres af.
Tirsdag d. 10. marts 2020 klokken 19 på
Orø Bibliotek.
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