5) Postnummer.
Den 1. maj får Orø sit eget postnummer
4305. Hvordan markeres det?

Den 1. maj 2017 får Orø postnummer 4305.
En markering på dagen er under planlægning
p.t. af Erik Fuchs.

6) Nattevagten

Ingen ændring.
Beslutningen om at Nattevagten fortsætter
under en eller anden form, fastholdes af
Ældrerådet i Holbæk/Holbæk Kommune.

7) Foreningernes dag

Planlægges til afholdelse i løbet af efteråret
2017.

8) Fredningssagen.
1. Herunder trampestierne

Henrik Persson og Gitte Busk-Clausen var til
stede på det afholdte møde på Hegnegården.
Det er Holbæk afdelingen af Danmarks
Naturfredningsforening der har rejst sagen
vedr. fredning af visse kyststrækninger på Orø.
Der er langt fra enighed om forslaget. Holbæk
Kommune er imod pga. økonomien i forslaget.
De fleste grundejerne er stærkt imod forslaget,
der vil betyde drastiske indskrænkninger i
anvendelse af arealerne. Især Næsgården
bliver, hvis forslaget gennemføres, hårdt ramt,
hvorfor der vil blive protesteret og
argumenteret mod det nuværende forslag. Kun
enkelte punkter p.t. er OK– set med ”Orø øjne”.

9) Færdsel
Hastighedsbegrænsning,
bilag fremsendt inden mødet.

Punktet måtte udskydes – det fremsendte bilag
er for omfattende til at vi tidsmæssigt kunne
behandle sagen på nærværende møde.
Muligheder behandles på et senere møde. Et af
uddragene fra rapporten: 978-87-93292-25-3
som er udarbejdet af Transport-Bygnings- og
Boligministeriet er vedhæftet som bilag.

10) Færgepriser og sejlplan

Der er kommet spørgsmål til Beboerforeningen
om vi kunne undersøge muligheden for en
ekstra aften færge imellem Holbæk & Orø.
F.eks. et tidspunkt imellem 19 & 22. Dette
grundet personer & unge der er til et
aftenmøde eller undervisning i Holbæk
området og som ikke råder over bil der
muliggør transport via Østre Færge.
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11) Ø-dagen, søndag d. 4. juni 2017
12) Skt. Hans aften

Der opstilles telt på Villys hjørne, Brøndevej 2. i
tidsrummet 09:30 – 15.
Der aftales et forløb med Campingpladsen og
forberedelse til arrangementet foregår p.t. i
Beboerforeningens bestyrelse.

13) Eventuelt

Hegnegården har anmodet om at der flyttes et
SHELTER fra deres område til et andet
passende sted på øen. Dette undersøges p.t.

14) Næste møde

Afholdes tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 19.
Mødested meddeles senere.
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