
Referat af Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. maj 2021 kl. 19.30.

1) Dagsorden nr. 5-21
a) Deltog
b) Afbud
c) Gæster ikke muligt grundet video møde

Referat.nr.  5-21
Ad.1.a)  Peter, Henrik, Lilian, Hans Jakob, Tine
Ad.1.b)

2) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt

3) Regnskab:
a) Regnskabet for år 2020 er nu underskrevet

af foreningens valgte revisor.
b) Status på regnskab åtd:

Der er sendt rykkere ud til de medlemmer,
der endnu ikke betalt for kontingent.
Deadline for indbetaling er den 15. maj
2021

4) Faste punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:

a) Orientering fra formanden, herunder
arbejdet i bestyrelsen og mod vores
eksterne kontakter.

b) Ø-sammenslutningen, orientering om
aktuelle sager, herunder deltagelse i GF i
Odense 11-12. juni 2021. Information fra
deltagelsen i vandværksseminar afholdt via
SaDS.

c) Færgekontaktudvalget og evt. rapportering
fra Beboerforeningens repræsentant.

a) Vi taler i bestyrelsen om, hvorvidt vi
arbejder som en samlet bestyrelse
eller som enkeltpersoner? Formanden
og Lilian snakker sammen løbende
omkring henvendelser på facebook. Vi
opfordrer til at henvendelser til
Beboerforeningen sker via foreningens
mail adresser. Mange ting foregår på
facebook, tonen kan være
bebrejdende og hård. Vi forsøger at
opfordre til at bevare den gode tone.

b) Beboerforeningen sender
repræsentanter til
Ø-sammenslutningens GF.

Vandværks seminar: Afbud fra 2
vandværker på øen.Spændende oplæg
fra dygtige fagfolk samt lokale ø folk.
I den afsluttende debat drøftede
deltagerne om der er nogle politiske
tiltag, der er nødvendige for de små
ø-vandværker. Der blev bl.a. peget på
følgende tiltag:



● at der oprettes en vandfond eller
lign. støtteordning for de små
vandværker

● at der etableres rabatordninger på
prøvetagning – evt. en fælles
ordning for småøerne

● at der etableres flere
værktøjer/tiltag til beskyttelse af
grundvand på småøerne. Et
eksempel kunne være yderligere
støtte til landbrug, der dyrkes
pesticidfrit, på en småø.

c) Der har ikke været møder i
Færgekontaktudvalget, derfor intet
nyt.

5) Hvilke sager arbejder bestyrelsen med p.t. og
indtil næste Generalforsamling 27. april 2021.
a) Flere Almene Boliger til Orø.
b) Opdaterede Vedtægter er klar til næste GF
for godkendelse af Generalforsamlingen.
c) Opdateret Forretningsorden, sammenholdt
med forslag til opdaterede vedtægter
fremlægges.
d) Vores Facebook gruppe: Betingelser for
optagelse og brug m.v.

a) Intet nyt
b) Opdaterede vedtægter laves

præsentable til GF.
c) Opdateret forretningsorden skal

drøftes og færdiggøres på næste
bestyrelsesmøde.

d) Lilian har sendt en opdatering af
overskrifter fra Beboerforeningens
facebookside, så vi får et fælles
overblik over, hvad der rører sig.

6) a) PR- siden på Oroe.dk SKAL opdateres. Lilian
samt Tine arbejder på opgaven. Se link
herunder: Orø Beboerforening | oroe.dk

b) Generalforsamlingen er aflyst d. 27.april
2021. Hvilken ny dato kan foreslås:
Vi vil kommunikere vi ud til medlemmerne
vha. hjemmesiden, opslag v. Brugsen samt
direkte mail eller brev til alle medlemmer.

c) Fem bænke- og bordsæt til Orø Stenen og
andre steder på Orø er effektueret. Direkte
omk. er betalt af Holbæk Kommune og
frivillige personer på Orø har hjulpet med
afhentning og opstilling.

d) Sct. Hans 23. juni. Vi forventer nu at
arrangementet kan gennemføres i
samarbejde med Orø Strandcamping.

a) Lilian har lavet en rigtig god prosatekst
til Oroe.dk, så vi får opdateret, hvad
det er for opgaver Beboerforeningen
varetager. Lilian spørger Gitte Busk og
Jens Bloch om de stadig vil være
bosætningsrepræsentanter.

b) Der indkaldes til Generalforsamling
tirsdag den 17. august 2021.

c) Flotte bænke og flot ø samarbejde:-)
Vi påtænker at købe yderligere bænke
efter generalforsamlingen. Disse
bænke skal udsmykkes.

d) Sct. Hans: Vi mangler brænde til bålet.
Peter kontakter Lars Fauerskov for
brænde.
Lilian laver et facebook opslag, hvori vi
opfordrer til, at folk kommer med
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https://oroe.dk/faaoeroflyttiloroe/oroebeboerforening.html


Endvidere bidrager Orø Jazz musikere med
musikalsk optræden denne aften. Orø Toget
bidrager med sceneplads til musikerne.

e) De fem sheltere på Orø –
ejerskab/placering. De to sheltere fra
campingpladsen er nu flyttet til området
bag Noahs Arc v. Østre Færge.

f) Mindre ”affald i naturen”, oplæg fra Lilian
P.

g) Lokalplansforslag: Lp 4.17, for
fritidsområde bag Orø Hallen.

h) Manglende kommunikation fra Region
Sjælland, både mht. Beredskab u. Holbæk
Færgens dokning, Testcenter på Orø for
Kvik-test samt nu Vaccination for alle
borgere bosiddende på Orø.

i)
Manglende GSM-dækning på Østsiden af Orø.

Henrik har talt med Holbæk Kommune som foreslår

at vi sender et brev om problemstillingen, således

at Holbæk kommune kan hjælpe os med at få

ønsket videre til rette vedkommende ang. Ny GSM

telemast som ønskes opsat på Østsiden af Orø.

Henvendelsen skal komme ”officielt” til Mads Sorrento,

Holbæk Kommune.

kandidatforslag til årets heks via vores
mail adresse.

e) Shelters er flyttet fra campingpladsen.
Lilian laver et udkast til et skriv, som
omhandler vedligeholdelse samt
overdragelse. Shelters skal lægges ind
på kort, der hedder “Ud i naturen”.
Lodsejerne, der skal gøre det.

f) Lilian har været i dialog med Hanne
Ringius og Simon Drost.
Beboerforeningen vil gerne støtte op
om denne kampagne, som Turisthuset
har iværksat. Lilian hjælper med at få
bragt startkit ud. Henrik har indsamlet
25 skraldespandsstativer efter
forespørgsel fra Christian
Kobbernagel.

g) Formanden er indkaldt til virtuelt
høringsmøde vedr. lokalplanforslag.

h) Vi mangler i den grad kommunikation
fra Region Sjælland.

i) Henrik har løbende gennem det sidste
halve år modtaget henvendelser
vedrørende manglende GSM-dækning
på østsiden af Orø.  Formanden skriver
til fællesskaber for hjælp til
problemløsning.

7) Eventuelt Se vedhæftede bilag vedr. Vandværks
Seminar.

Tine vil gerne træde ud af bestyrelsen.
Hun fortsætter frem til næste
generalforsamling.

8) Næste møde: Datoforslag er tirsdag d. 8. juni kl. 19 - datoforslaget er godkendt
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pkt. 4b) bilag; Information fra deltagelsen i vandværksseminar afholdt via SaDS
 
Sammenslutningen af Danske Småøer afholdt 12.4. 21 et seminar om vandværker på småøerne.
Jeg deltog fra Orø. Der var deltagelse fra 7 øer i alt, Danske vandværker og Sammenslutningen af 
Danske Småøer. Det var en oplysende og indholdsrig dag.
Vandværkernes opgave er vigtigt også her på Orø. Vand er "Verdens vigtigste fødevare".

Nedenstående er overskrifter fra opsamling Vandværksseminaret

Emnerne for seminaret v/ oplæg

• Bestyrelsens ansvar og pligter

• Grundvandsbeskyttelse

• Vandprøver

• Kan man rense sig ud af problemet?

Afsluttende med debat; Skal der politiske tiltag til?

I den afsluttende debat drøftede deltagerne om der er nogle politiske tiltag, der er nødvendige for de
små ø-vandværker. Der blev bl.a. peget på følgende tiltag:

• at der oprettes en vandfond eller lign. støtteordning for de små vandværker
• at der etableres rabatordninger på prøvetagning – evt. en fælles ordning for småøerne
• at der etableres flere værktøjer/tiltag til beskyttelse af grundvand på småøerne. Et eksempel 

kunne være yderligere støtte til landbrug, der dyrkes pesticidfrit, på en småø.

Ønsker man at vide mere, kan man henvende sig til bestyrelsen for Orø Beboerforening. Se adresse 
på foreningens hjemmeside. 
Eller ved at gå ind på SaDS' hjemmeside: https://danske-smaaoer.dk/nyheder/seminar-for-
vandvaerksbestyrelser/

Venlig hilsen
Lilian Petersen

11. maj 2021.

https://danske-smaaoer.dk/nyheder/seminar-for-vandvaerksbestyrelser/
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