Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00 på biblioteket
1. Dagsorden nr. 3-19
a. Deltog
b. Afbud
c. Gæster
d. Fraværende uden afbud

2. Godkendelse af dagsorden

3. Regnskab

4. Faste punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:
a. Ø-kontoret
b. Færgekontaktudvalget
c. Ø-sammenslutningen
d. Orientering fra formanden

Referat.nr. 3
Ad.a) Jens Bloch & Henrik Persson,
(Cathrine Dolleris: under behandling af
punkt 12), samt Peter Bach Larsen.
Ad.b) Gitte Busk-Clausen, Helene Garly
Ad.c) Hanne Duelund
Ad.d) Tanja Duurlang
Dagsorden godkendt

Godkendt men det blev besluttet, at
udgiftsposten for Møder og
generalforsamling, fremadrettet opdeles,
således at møder der vedrører
LOKALFORUM møder, dvs. offentlige
møder for alle på Orø, separeres fra
Beboerforeningens møder & GF.
Ad.a) Alle Ø-cykel sponsorater, er for år
2019 blevet ”GENSOLGT” =succes.
Arbejdet med at få fremstillet en Orømedalje er fortsat i gang, rentegninger er
færdige og sponsorater er på plads.
Turisthuset på havnen vil forsøge at holde
åbent alle påskedagene.
Ad.b) Regneark der viser de offentlige
tilskud til færgeruterne til de 27 danske
småøer og fordelingen heraf blev
debatteret, arket er leveret af SaDS.
Ad.c) Næste bestyrelsesmøde i SaDS regi,
afholdes i Odense d. 8. april, Peter deltager.
Fredag d. 24. maj og lørdag d. 25. maj
afholdes henholdsvis bestyrelsesmøde
samt Generalforsamling på Sejerø.
Ad.d) Forslag om evt. debatforum med
politiske partier inden Folketingsvalget
blev debatteret. Bestyrelsen valgte at kun
arrangementer ifm. kommende Kommunalog Regionsrådsvalg ville blive arrangeret på

5. Evaluering af borgermøde

6. Lægen

7. Sct. Hans

8. Orø-dagen

Orø af Beboerforeningen.
Et vellykket arrangement, referat er skrevet
og lægges på Beboerforeningens
hjemmeside under Lokalforum/referater.

Der kommer nyt efter den 18. marts, hvor
endelig beslutning om fremtiden for lægen
vedtages i Region Sjælland. Der arbejdes på
højtryk fra Regionens side på at fastholde
vores nuværende Orø-læge.
Afholdes som vanligt den 23. juni, i år falder
dagen på en søndag. Vi har fået tilsagn om
at en prominent båltaler vil deltage.
Afholdes søndag d. 2. juni.
Beboerforeningen deltager vanen tro med
en pavillon på Villys hjørne.

9. Møllebakkevej

Det blev besluttet at formand Jens
kontaktede repræsentant for de utilfredse
beboere på Møllebakkevej. Jens bad om at
de kontakte FORS direkte, hvilket har
afstedkommet at der er blevet tilkørt
småsten på vejen. Beboerforeningen kan
ikke direkte gå ind i sager om lokale veje,
men henviser til de pågældende
grundejerforeninger.

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

Generalforsamlingen er forberedt og
afholdes som indkaldt i Forsamlingshuset,
tirsdag d. 26. marts 2019, klokken 19.

11. Ungdomsrepræsentant

Vi har tidligere talt om en sådan mulig
repræsentation og er endnu ikke endelig
kommet i mål hermed.
De planer som landmand Jens J. Jensen har
haft siden 2018, om at opføre sol-paneller
på en del af sin mark (overfor Genbrugs-

12. Solenergi
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stationen), er løbet ind i gevaldige
problemer, grundet Regionens reservation
af netop dette område, der angiveligt
indeholder grus depoter. Derfor kan der
ikke gives byggetilladelse til opførelsen af
sådanne sol-paneler. Sagen kører forsat i
regi af Region Sjælland, hvor der lige nu
er debatoplæg for Råstofplan 2020.
Holbæk Kommune har i høringsperioden,
(som sluttede denne uge), givet
indsigelser over de 2 store områder på
Orø der er omfattet af planen.
Debatoplægget for regionens område kan
ses på nedenstående link:
https://rs.viewer.dkplan.niras.dk/plan/17#/

13. Eventuelt

Intet denne gang

14. Næste møde

Afholdes tirsdag d. 9. april kl.19 på
Biblioteket.
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