Ønsket er at få udarbejdet et forslag til en slags
pakketilbud til turisterne, baseret på de nuværende
turistaktørers forskellige serviceydelser.

5. Evalueringer
a. Borgermøde

b. Sct. Hans

c. Ø-dur

a) Stort fremmøde, og efterfølgende positiv respons.
Desværre lydproblemer.
b) Campingpladsen var glad for Beboerforenin-gens
medvirken, hvor vi står for den ”folkelige” del, heks,
båltale, og muligvis næste år halvdelen af musikken.
Det er vigtigt at der informeres om, at man selv kan
medbringe mad.
c)Campingpladsen vil gerne involvere Beboerforeningen i festivalen, og vil gerne ”lokke” flere øboere ind.
Tages op på et senere tidspunkt.

6. Lokalforum – hvad så

7. Kommunalbestyrelsesmøde

8. Lokalområdetræf

9. Aktiviteter i vinter

Det er vigtigt at få kommunikeret ud – både på
hjemmesiden og på Facebook – at
Beboerforeningen nu er Lokalforum – hvordan
man som borger kommer i kontakt med
Lokalforum, hvis man ønsker et spørgsmål bragt
op, at man kan booke politikere til en debat om
relevante emner, og at Lokalforum vurderer, at
det er mest hensigtsmæssigt at der kun fordeles
penge på det ene af de årlige møder.
3 kommunalbestyrelsesmøder i 2019 kan flyttes
ud i lokalområderne, der opfordres til at byde ind
på værtskabet.
Der er en række krav, bl.a. til IT-forbindelse og
mulighed for at afholde lukket møde. Henrik
Persson checker IT-kapaciteten.
Ansøgningsfristen er den 24. september. Jens
Bloch ansøger, efterlyser gode argumenter for, at
mødet netop skal afholdes på Orø.
Jens Bloch melder ud på ”For os der bor på Orø”,
at der er mulighed for at få billetter til et
arrangement på Elværket for frivillige i Holbæk
Kommune. Der er i alt 5 billetter til rådighed, og
der kan max. gives 2 billetter pr. forening.
Efterårsloppemarked 20. oktober (uge 42).
Hvervekampagne i.f.m. loppemarkedet.
Juletræstænding 1. søndag i advent. Gitte
kontakter Peter Trier, Bryghuset.

10. Ungdomsklubbens pavillon

Generalforsamling i februar 2019.
Udsættes til næste møde.
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11. Eventuelt

12. Næste møde

Tanja har været i kontakt med Brugsen – Karsten
Stidsen oplyser, at Brugsen ikke vil bekoste en ny
kompressor ved OK-tanken, da den gamle var
udsat for gentagne tilfælde af hærværk.
Peter Bach Larsen oplyser, at der vil blive monteret en kompressor ved Bådelauget.
Jens Bloch har modtaget invitation til at deltage i
et affaldsprojekt – henvises til Genskabet,
kontaktpersoner Siri og Torben.
Peter Bach Larsen oplyser, at hovedansøger skal
være et forsyningsselskab, derfor skal FORS
involveres. Peter har kontaktet FORS,
Beboerforeningen afventer tilbagemelding.
9. oktober kl. 19.00 på Biblioteket.
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