Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen
tirsdag d. 11.oktober 2011 kl. 19.00 på Biblioteket
Dagsorden

Referat nr.

a: Deltog:

Annie, Annette, Arne, Berit, Kristian, Steen

b: Afbud fra:

Intet

c:

Ikke fremmødte

2 Godkendelse af dagsorden og referat :

3 Meddelelser fra:
3a) Lokalforum 4305 v/Kristian

Alle fremmødte
Dagsorden samt referat godkendt

Ingen meddelelser, da Kristian ikke deltog i det
sidste møde i Lokalforum.

b) Kasserer v. Annette

Ingen meddelelser, da alt står stand by på Økontoret. Der henvises til mødeindkaldelsens
medsendte bilag til

c) Ø-kontoret v. Arne

Atne beklager at Ø-kontoret har udsendt et
skrivelse, hvor der 2.afsnit nævnes personer ved
navns nævnelse, hvilket kan medføre en masse
urimelig snak.
Arne mener stadig, at Beboerforeningen bør være
repræsenteret i Ø-kontorets bestyrelse.

d)

ø-sammenslutningen v. Kristian

Meddelelser vedr. Ø-sammenslutningen flyttes til
pkt.4
Intet nyt, da der ikke har været afholdt møde

e) OrøHallen v. Berit

4 Punkter til behandling:
4a)

Orø-Holbækfærgen – v. Kristian rep. i
færgekontaktudvalg

Vi – Beboerforeningens bestyrelse – har ikke
focuseret tilstrækkeligt på
færgeproblematikken. Sagsgangen har i starten
været kørt internt i Lokalforum, hvor
arbejdsgruppen har fremkastet forskellige
besparelses-forslag. Et af disse har medført
den aktuelle besparelse. Det nystiftede
FÆRGEKONTAKTUDVALG har ”råbt vagt i
gevær”, hvad angår besparelserne omkring
weekendaftenture, men har fået det svar, at det
er det eneste sted, der kan spares.
Fuld enighed om, at Beboerforeningen SKAL
på banen. Kristian kontakter Dorthe Vinther
fra Ø-sammenslut-ningen, og hun og Kristian
udarbejder en ”køreplan” for det videre forløb
i Benoerforeningsregie.

4b) Bosætning – v. Kristian rep. i
Lokalforum

4c) Repræsentantskabsmødet nov.2011 i
Odense – v. Kristian rep. i Ø-sammenslutningen

5 Eventuelt:
5a) Tilbagetræden/tilbagekaldelse v.
Arne

5b) ”Trampestier m. gæster” v. Arne/Steen

Ø-sammenslutningen er i gang med at
planlægge aktioner, der skal henlede
befolkningens opmærksom-hed på øerne (læs:
at få flere til at flytte ud på øerne) Der kan
blive tale opstart af forskellige aktiviteter i
hovedstaden. Annette og Steen gjorde
opmærksom på Fejøs charmerende fremstød i
Nyhavn, hvor man uddelte smagsprøver og
solgte frugt og grønt fra øen. ”Vi må ha’
gejlet orøboerne op til at deltage i kommende
projekter i København”!
Kristian og Annie deltager i Øsammenslutningens repræsentantskabsmøde i
Odense d.12.-13.november. På mødet vil
bosætningsproblematikken ligeledes være et af
de vigtige debatområder, så derfor blev vi
enstem-migt enige om at flytte det ellers
ordinære bestyrelses-møde i november fra
tirsdag d.8.november til onsdag
d.16.november, for således at få de friskeste
og mest aktuelle nyheder ”frisk fra fad”
Ligeledes blev vi enige om, at novembermødet
skal være et temamøde, hvor temaet er
BOSÆTNING

Arne gør rede for forløbet og trækker sin
tilbagetræden tilbage, hvilket betyder, at han
fortsætter i Beboerforeningens bestyrelse.
Steen gør rede for det kommende arbejde i
arbejdsgruppen, der arbejder med trampestier.
Arne har været langt inde omkring emnet og
har haft kontakt til embedsfolk i Holbæk
Kommune. Annette beklagede denne form for
”sololøb” med et alvorligt smil, hvilket Arne
tog til efterretning.
Steen finder det tidligere materialer –
udarbejdet af en arbejdsgruppe opstået på en
workshop under lokalforum i 2008 – frem.
Herefter kontakter Steen rette vedkommende i
Holbæk Kommune – Hans Jensen.

Det videre forløb planlægges af Annette og
Steen i samarbejde med ”Adventureklanen” og
Orø Cykelgruppe.
I skrivende stund har jeg fundet frem til det
udarbejdede materiale fra 2008.

Annie har udover ovennævnte punkter til behandling foreslået, at vi tog Orø Skole med.
om, at sagen kører og at Beboerforeningen HAR indsendt deres høringssvar

Vi blev enige

Arne har foreslået ”evt.-punkterne” taget op som behandlingspunkter, ligesom han har foreslået behandlingspunktet
”Blomstrende landsbyer”.
Vi er enige om, at
Beboerforeningenikke ønsker at gå ind i projektet
Endvidere har Arne foreslået, at Berit bli’r næstformand i Bestyrelsen.
forstået, at det var Arnes forslag. Vi tog med tak imod Berits tilbud

Jeg beklager at ha’

Endelig har Kristian foreslået et behandlingspunkt lydende ”borde/bænke på flagpladsen samt planlægning og
gennemførelse af en arbejdsdag samme sted”
Kristian udbeder sig en tegning
over, hvad man har tænkt sig, da flagpladsen er Beboerforeningens gebet.
Jeg har tilladt mig at ”nøjes” med punkterne 4a-4b-4c, da jeg betragter dem som utroligt vigtige/tunge punkter der
haster og samtidig kan tage megen tid.
Der udviklede sig en længere og meget
engageret debat. Faktum er, at Steen indhenter forslag til dagsordenpunkter, hvorefter Kristian og Steen i samarbejde
udarbejder dagsorden. Alle var enige om, at vi bestræbe os på, at arbejde i temaer.
Min ”udplukningsrolle” ved formuleringen af ovennævnte dagsorden strider direkte imod, mine principper, hvad
angår topstyring, så hvad gør vi fremover???? – hjælp!!
Venlig hilsen Steen Uja
Bestyrelsens underskrift.

