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1. Siden sidst – herunder Orø Nyt og evt. medlemsmøde 

 Kristian Krøger indledte mødet med oplysningen om, at han p.g.a. travlhed ikke havde fået skrevet den 

artikel til Orø Nyt, bestyrelsen tidligere havde talt om. Deadline til næste nummer i august passer godt, hvis 

der indkaldes til medlemsmøde i sensommeren. 

Åben Ø-dag 9. juni: Kristian oplyste, at der havde været én besøgende, Jannie, der havde været meget 

positiv overfor øen, men dog havde haft problemer med at komme hertil med offentlige transportmidler 

(tog og togbus). Kristian havde sørget for at en familie tog sig af hende. Værtsfamiliens udgifter til 

bespisning vil blive dækket, og Hanne Duelund og Lene Andersen, der guidede på dagen, får hver 2 flasker 

vin for indsatsen.  

Evaluering af ”Bliv Øbo Nu”: Kristian tilkendegav, at det har været meget positivt at arbejde sammen 

omkring et fremadrettet projekt – men ærgerligt, at der ikke var flere tilmeldte til Ø-dagen 9. juni. Mange 

har måske valgt at komme den 3. juni, hvor der var mulighed for gratis transport og diverse gratis 

underholdning. 

Der har været et udbredt ønske om en ”prøvebolig” på lejebasis – her ville lejligheden over Den Gamle 

Brugs være ideel. (Lejligheden er i mellemtiden blevet lejet ud, så dette er ikke længere en mulighed). 

Alle, der er interesserede i det, kan genbruge billedmaterialet fra Ø-dagen. 

 

2) Oprettelse af Kontaktudvalg mellem Beboerforeningen og Lokalforum 

Flere opgaver er så omfattende, at det er nødvendigt at trække flere ressourcer ind. Jens Bloch blev valgt 

som kontaktperson (og som formel næstformand for Beboerforeningen). 

2a) Ø-støtte til erhvervsprojekter – kræver at Beboerforeningen står som garant for projektet. Vi skal finde 

nogle interesserede erhvervsfolk, som vil være med til at skabe lokale jobs. Indtil videre består gruppen af 

Ib Ballisager, John Porting, Uffe Steen-Nielsen, Arne Katholm og Henrik Persson. Der er afsat en økonomisk 

ramme på i alt 1,25 mio kr. til projektet til fordeling mellem 3 udvalgte øer – primært til konsulenthjælp, 

men også 50.000 kr. pr. ø til administrationsomkostninger ved forsøget. 

Sanne Hedegaard foreslog, at gruppen kunne arbejde på en ”stresshave” i Næsby – som et refugium i 

lighed med Ørslev Kloster. Sanne har efterfølgende sendt materiale om Ørslev Kloster pr. mail. 

 



3) Fremtiden for vores penge- og medlemssager v/kassereren 

Henrik Persson har haft en meget stor opgave med rekonstruktion af medlemslister – vanskeligt at nå inden 

sommerferien – bestyrelsen var enige om, at fristen udskydes. Da Henrik således ikke er klar til at droppe 

programmet ”Economic” inden 1.7., betales de 750 kr. for 3. kvartal 2012. 

Henrik Persson foreslog en medlemsrabat til nye medlemmer, således at resten af indeværende år og 2013 

kun koster 1 års kontingent – bestyrelsen godkendte forslaget. 

Henrik anvender regnskabsprogrammet ”Summa Summarum”, og foreslår at foreningen bliver opkoblet til 

”NETS” (tidligere PBS). Dette vil være den billigste løsning fremover, og samtidig lettere at udsende 

opkrævninger. Ny fuldmagt til banken underskrives af betyrelen – Banken har godkendt, at Kurt Nellemann 

ikke underskriver. 

Henrik har fundet 21.900 kr. i indtægter – der var intet bogført for 2012. 

MaLinda har sendt regning på ca. 5.000 kr. for regnskabsassistance. 

En del gamle tilgodehavender for annoncer er indgået i 2012 – derfor mindre afskrivning end de ca. 10.000 

kr., som blev godkendt af generalforsamlingen. 

Tilskud fra kommunen og Lokalforum i forbindelse med bosætningskampagnen opkræves af Henrik, der 

laver faktura på 7.500 kr. til Lokalforum v/Erik Fuchs og 15.000 kr. til kommunen. 

 

4) Flagpladsen 

 Stormen den 3. juni ødelagde flag og flagline. Ø-kontoret har et flag, som Beboerforeningen kan overtage – 

Kristian kontakter Osvald Laursen ang. maling og ny flagline. Beboerforeningen står fremover for 

renholdelsen af pladsen omkring flagstangen. Flagning på mærkedage aftales fortsat med Osvald Laursen 

eller Jens Andersen. 

 

5) Eventuelt 

Støttemulighed til ”udkantsbusser” – Kristian vil kontakte Færge Svend for at undersøge, om der er basis 

for at genoptage den gamle rute 317. 

 

Næste møde: 6. august 2012 på Biblioteket – senere aflyst p.g.a. en række afbud – første møde efter 

sommerferien er tirsdag den 11. september 2012 kl. 19.00 på Biblioteket. 
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