11) Færgekontaktudvalget

12) Hallen

13) Aftensalg

14) Orøkontoret

15) LAG Småøerne
Bestyrelsesmøde den 6. april
Generalforsamling den 30. april

16) Ø-generalforsamling

17) Skt.Hans

18) Evt.

Næste møde:

onsdag d. 4. maj kl. 19 på Orø Kontor. Jens ville
møde op og opgavefordelingen imellem Lokalforum og
Beboerforeningen vil blive behandlet som punkt 1,
herefter var der mulighed for at deltage i øvrige punkter
eller trække sig tilbage til hjemmets trygge rammer.
Ingen møder siden seneste bestyrelsesmøde.
Ny skipper er ansat. Færgen skal i dok i uge 17. Der
forsøges med 1 sen aftensejlads pr. måned.
Ingen møder siden seneste bestyrelsesmøde.
Generalforsamling den 26. april kl. 19.00 – forslag om
justering af vedtægterne, så de stemmer overens med
kommunens tidsfrister m.v.
3. juni 2016 – vi skal gå mere efter at promovere øen
overfor turister, ikke potentielle lejere, da der p.t. ikke
er ledige lejeboliger. Evt. reklamere for huse til SALG.
Vi stiller boden op på ”Willys Hjørne” i.f.m. Ø-dagen
som er søndag den 5. juni.
Gitte har været forhindret i at deltage i bestyrelsesmøde, referatet foreligger endnu ikke. Der er fastsat
årsmøde den 30. maj 2016.
Erik orienterede om muligheden for at forny
medlemskab – enten ved at besvare mail, eller ved at
udfylde et skema.
Der afholdes en åben høring om LAG i Folketinget den
4. maj – Erik og Peter deltager.
Erik, Gurli, Peter, Elspeth og Ester Laursen deltager i
generalforsamlingen 30. april, hvor Peter opstiller som
suppleant, Ib Ballisager ønsker ikke genvalg.
Dagsorden fremgår af Ø-posten. Gitte, Jens, Erik, Gurli,
Ib, Aase, Henrik og Birte deltaget i generalforsamlingen.
Erik indvælges i Danske Småøers bestyrelse, da det er
Orø's tur til at få en bestyrelses post.
Charlotte fra Campingpladsen har givet tilsagn om at
medvirke – Båltaler er på plads, og Orø Koret vil synge
for. Campingpladsens telt er gået tabt i en storm, og
Beboerforeningens egne er lovet ud til Orø
Midsommerdage – derfor forsøger vi at låne telt på
OrøStrand.
Reception/åbent hus for lægeklinikken den 13. maj.
Der har indtil videre været store problemer med at
komme igennem på lægens telefon, der er behov for
flere tider i konsultationen – og flere stole i venteværelset af hensyn til de mange ældre patienter.
10. maj kl. 19.30 på Ø-kontoret.
Tidspunkt rykket a.h.t. Pensionistforeningens
generalforsamling samme dag.
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