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 2. Infogruppe for Færgesagen bør 
involvere Lene Andersen og Hanne 
Duelund. 

5.  
1.Energispare dag for hele Orø d. 3Nov. 
Afholdes i hallen 
2.Tovholdere og hvem vil hvad? 
 

 
1. Det har efterfølgende vist sig, at Hallen 

ikke er til disposition den 3.11. – et 
alternativ kunne være at holde arran-
gementet på Kroen, et andet alternativ 
at flytte det til 4.11. Men drøftelserne 
om arrangementets indhold gjorde det 
tydeligt, at der er for lidt tid til at til-
rettelægge et så stort arrangement i 
november – det vil nok være mere 
hensigtsmæssigt at udskyde det til 
foråret, når sommerhusbeboerne 
kommer tilbage – datoforslag week-
enden før påske (23.-24. marts 2013). 
Der skal være minimum 2 firmaer 
repræsenteret på hver energitype: 
Jordvarme, solceller, varmepumper, 
øvrige?? – herudover en uafhængig 
energikonsulent. 

2. Jens Bloch annoncerer/skriver kort 
artikel til Orø Nyt om energidagen og 
efterlyser folk til ad-hoc gruppe 

 
 

6.  
1.Vi er for lidt synlige, hvordan får vi 
skrevet os ind i Orø nyt? 
 
2.Skriverkarle? 

 
1. Jens Bloch udnævnt til tovholder i 

forhold til Orø Nyt. 
 

2. Berit forsøger at få et interview med 
tidligere formand for beboerforeningen, 
Else Jahn, der er på ferie på Kroen, men 
ønsker ikke at være fast skribent på 
bladet. 
 
 

7.  
1.Turistfremme og hvor søge vi midler.  
 
2.Nyt Logo, lavet af Henrik vil vi bruge 
det?   
 

 
1. Henrik omtalte postkasseløsning set i 

Nysted – der nedsættes ad-hoc gruppe 
på kommende møde. 

2. Nyt logo godkendt – Henrik sender det 
ud som alm. Brevpapir, der kan bruges i 
alle sammenhænge. 

 

8. Kommende møder 
1. Næste møde 

 
1. Torsdag d. 4/10 – afbud fra Henrik – 

mødet efterfølgende flyttet til 9/10. 
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9. Eventuelt. 
          1. Repræsentantskabsmøde i Odense 1.                          
          weekend i november. 
 
         2. Erhvervsfremmeforsøg  på småøerne. 
 

 
1. Kristian deltager sammen med Ib 

Ballisager, der repræsenterer Orøs 
erhvervsliv. 

2. 3 øer er udvalgt til erhvervsfremme-
forsøget, nemlig Orø, Sejerø og Hjarnø. 
 

Bestyrelsens underskrift. 


