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mæssig, så Jens lægger bil til. 
Det udsendte datablad blev gennemgået og godkendt. 

7) Færge kontaktudvalget + priser  
 

Gitte savner information fra Færgekontaktudvalget, 
men kunne oplyse, at Holbækfærgen skal i dok i uge 17. 
Nye fartplaner og prislister kan ses på færgernes 
hjemmesider. Der er kun sket en reduktion på 40% på 
fragtpriserne, Loven siger, at ikke brugte midler SKAL 
anvendes til andre færge-tiltag. 

8) Hallen 
 
 

Intet nyt, da der ikke har været bestyrelsesmøde siden 
november.  Næste bestyrelsesmøde er 25. februar 
2016, hvor tidspunktet for Hallens generalforsamling 
fastlægges. 

9) LAG – status + rateudbetaling 
 
 

Fra den seneste pulje er der tildelt LAG-midler på 
45.000 kr. til skiltning og 65.000 kr. til shelters. 
Der er indkommet 6 ansøgninger til behandling på 
møde d. 20.1.16, det ansøgte beløb udgør ca. 1,3 mio. 
kr.  
Erik Fuchs forventer at blive erklæret inhabil i.f.m. 
eventuelle ansøgninger fra Orø. 
Der er varslet en reduktion på ca. 30% i midler til LAG 
Småøerne. 

10) Generalforsamling – medlemmer – 
opstillinger  

 
 

Henriks udkast til dagsorden blev gennemgået og god-
kendt. På valg som bestyrelsesmedlemmer er Erik 
Fuchs, Henrik Persson og Berit Tannebæk, der alle 
genopstiller. På valg som suppleant er Peter Bach-
Larsen, der genopstiller. Herudover skal der vælges 
yderligere en suppleant. 
Henrik har sendt dagsordenen til Orø Nyt. 
Værestedet er reserveret, og det vil være muligt at 
komme ind og stille borde m.v. op fra kl. 18.00. 
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring til §4 således: 
”Alle med interesse i Orø kan blive medlemmer af Orø 
Beboerforening, men kun fastboende kan vælges til 
bestyrelsen”. 

11) Visioner for 2016 
 
 

Fortsættelse af bosætningsprojekt! 
Færdselsprojekt i samarbejde med skolen – startes op 
efter skolefesten 17. marts 2016. 
Forslag om ”nytårskur” på Orø Kro (Idé der opstod ved 
Carsten Rougs afskedsreception). 

12) Evt. 
Kort orientering fra Lokalforum: 
 
 

Der har været rejst en problematik omkring momspligt 
for Orø Havn (Begrundet i havnens status som 
trafikhavn). Holbæk Kommune betragter Orø Havn som en 
Erhvervshavn, herunder Trafikhavn. Holbæk Kommune 
mener at Orø Havn nu er eneste havn i Holbæk området som 
skal defineres som en Erhvervshavn, idet Holbæks Havn har 
mistet denne status! 
 

 

Næste møde: 9. februar 2016 kl. 19.00 på Orøkontor. 


