Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 12. februar 2019 kl. 19.00 på biblioteket
1. Dagsorden nr. 2-19
a. Deltog
b. Afbud
c. Gæster

Referat.nr. 2-19
Ad.a) Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Henrik
Persson, Helene Garly samt Peter Bach
Larsen.
Ad.b) Cathrine Dolleris
Ad.c) Britt Jensen samt Hanne Duelund
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt, men Borgermødet under pkt. 5
flyttes til pkt. 7.
Pkt. 13, tekst ændres til information fra
Holbæk Kommune v/Bente Meehan,
herunder information om et Solcelle
projekt på Orø.
3. Regnskab
Regnskab, åtd. blev fremlagt af kasserer
Henrik Persson. P.t. har 154 medlemmer
indbetalt årskontingent for 2019, flere
indbetalinger forventes at være på vej.
4. Faste punkter:
Ad.4.a) Ø-kontoret, Peter Trier er udtrådt af
Kun påmindelser om vigtige ting:
bestyrelsen i OrøKontor efter eget ønske.
Ad.4b) Intet nyt siden sidst, henviser til
a. Ø-kontoret
artikel i netop udkommet Orø Nyt.
Ad.4c) SaDS vil på vegne af de 27 danske
b. Færgekontaktudvalget
småøer (herunder Orø), forespørge
Sundsministeren om tiltag til bedre dialog
c. Ø-sammenslutningen
imellem Regioner, Kommuner og
Beboerforeningerne på Øerne, i forbindelse
med Lægemangel og eller Lægeskifte på
øerne.
5. Lægen.
Der foregår p.t. dialog imellem nuværende
læge på Orø, Regionen & Beboerforeningen
6. Mønten, status p.t. efter et meget kort møde Det vurderes nu, at det er kompliceret at
med advokat i Holbæk
producere en gangbar mønt. Dette er
resultatet efter 20 min. konsultation med
advokat. Gældende lovgivning skal
respekteres når ”man” ønsker at udstede et
gangbart betalingsmiddel. Må ikke kaldes
en mønt, men kan f.eks. kaldes en medalje.
En af mønterne udstedt af Christiania,
kaldes f.eks. for 1 løn.

7. Borgermøde 5/3 2019 med Evaluering af
projekter, kystlivsfolk og den nye "bonde"
på øen, m.m.
a. Sted/bestilling
b. Fortæring
c. Opstilling
d. Teknik

8. Boliger på Orø

9. Møllebakkevej

10. Generalforsamling 26/3-19.
a. Sted
b. Valg: Peter Bach Larsen +
Jens Bloch +
Gitte Busk-Clausen Berit Tannebæk –
c. OrøNyt
d. Diverse

Møntgruppen arbejder derfor videre med
alternative forslag sammen med
Turistkontoret. Muligheden kunne være at
fremstille en medalje, som en turist
souvenir til salg via Turistkontoret.
Borgermødets indhold og praktiske
foranstaltninger blev drøftet.
Det blev besluttet at ændre
mødetidspunkt til kl. 19, tirsdag d. 5.
marts. Arrangementet afholdes i
Forsamlingshuset.
Ad.7a) Jens Bloch kontakter
Forsamlingshuset. Ad.7b) Beboerforening
betaler for kaffe & småkager. Ad.7c samt d)
Forsamlingshuset sørger for bordopstilling
samt opstilling af forstærkeranlæg.
Der henvises til artikel i netop udkommet
Orø Nyt side 3, med overskriften:
Vil du med i et andels olde-kolle.
Henrik Persson som er ophavsmand og idé
mand, ønsker at modtage respons fra evt.
interesserede personer, der over en
forholdsvis kortere periode på en 3-5 år,
kunne tænke sig at indgå/samarbejde om
en sådan boligform. Interesserede bedes
sende en mail til: engh50@gmail.com
Det blev besluttet at kvaliteten af
belægningen på Møllebakkevej ikke er en
sag for Beboerforeningen, men
udelukkende for den lokale
Grundejerforening og den pågældende
entreprenør/rådgiver samt FORS.
Ad.10a) Forsamlingshuset er reserveret
Ad.10b) Peter Bach Larsen & Jens Bloch er
på valg, er valgbare og genopstiller. Gitte
Busk-Clausen er på valg, men ønsker ikke at
genopstille. Berit Tannebæk er fraflyttet
Orø og er derfor udtrådt af bestyrelsen.
Britt Jensen samt Helene Garly er villig til at
opstille til bestyrelsen. Endvidere er Thilde
Steen-Nielsen villig til at opstille som suppleant.
Ligeså er Cathrine Dolleris, som p.t. er

indtrådt I bestyrelsen indtil afholdelse af
Generalforsamlingen.
Ad.10c) Indkaldelsen til Generalforsamlingen er netop indrykket i det senest udkomne
Orø Nyt Nr. 187, dateret februar 2019.
Ad.10d) Selv om Gitte ønsker at udtræde af
bestyrelsen, vil Gitte, når muligt, gerne
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11. Bryghuset

12. Juletræet ved Bygaden.

13. Information fra Holbæk Kommune v/Bente
Meehan, herunder også om et projekt med
Solceller på marken, vest for
Nørrestængevej.

14. Eventuelt

15. Næste møde

være med til at løse praktiske opgaver i
Beboerforeningens regi.
Der er p.t. udfordringer med den daglige
drift i Bryghuset, idet Peter Trier er fratrådt
med øjeblikkelig virkning, begrundet i
personlige årsager.
Beboerforeningen håber på at der findes en
anden mulig løsning for at drive bryggeriet
videre. Det er en rigtig god PR-sag, for en
lille ø som Orø, at have sit eget bryggeri.
Peter på Stengården, har været så gavmild
at han har doneret et nyt større grantræ til
plantning til foråret, samme sted som det
tidligere træ var placeret.
Gårdejer Jens Jensen har fået afslag fra
Region Sjælland på at opføre solceller på
hans mark. Begrundelsen er at området er
udlagt som et Råstof-reservat (grus) og
derfor ikke må bebygges (læs: Solceller er
at betragte som bebyggelse).
En sommerhusejer i Næsby (DTU ansat:
Daniel Nørgaard), ønsker at komme med
oplæg og ideer til genbrug af haveaffald på
Orø. Ved yderligere information herom, vil
Beboerforeningen igen skrive herom.
Orø Strandcamping vil komme med et
tilbud til fastboende på Orø om at købe ØDUR billetter til en speciel ø-pris. Nærmere
herom på Borgermødet den 5. marts kl.19.
====================================
De af Holbæk Kommune opstillede chikaner
på Næsbyvej og på Nørrestængevej må
ændres eller fjernes. PBL har igen rykket for
at få reaktion fra Vejafdelingen i Holbæk.
Evt. kunne chikaner vendes modsat, således
at cykler kunne komme indenom disse.
Beboerforeningen ønsker også information
om mulig flytning af chikaner ved evt.
fremtidig snerydning af disse veje.
Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 19
på Orø Bibliotek.

Referat udarbejdet af PBL, 14. februar 2019
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