5) Beredskab

6) Lokalforum.

7) Fartbegrænsningen

8) Skt.Hans fest

9) Flagpasser

10) Lægen

have ønsket udsendt på forhånd. Jens og Peter
udarbejder et forslag til en mere konstruktiv
mødestyring, som fremadrettet vil give mere tid til
reel dialog.
Synspunkter vedr. færgetilskud blev fremført.
Bopælspligt ved modtagelse af landbrugsstøtte vil
ikke give nogen nævneværdig tilflytning. Det vigtigste
er at opretholde dyrkning, og dermed arbejdspladser.
Jens Bloch nævnte en lov, der giver efterskoler
mulighed for at skabe satellitafdelinger på småøerne.
Lillian checker og udarbejder en liste, så der evt. kan
etableres en kontakt.
Der har været møde med borgmester Christina K.
Hansen og yderligere 2 politikere. C.K.H. er meget
lydhør overfor øens udfordringer. Det viser sig, at
politikerne ikke havde fået de relevante oplysninger,
bl.a. om hvor lang tid Bramsnæs Brandvæsen skal
bruge for at nå til Orø.
En aftale er nu endelig på plads – Jens har bedt
kommunen om en endelig bekræftelse, og vil herefter
underskrive aftalen. Der informeres allerede nu om et
kommende borger-møde, som er aftalt til den 20.
august kl. 19.00 i Hallen. Forslag til behandling/
ansøgning om midler skal være bestyrelsen ihænde
senest 12. august. Steen Dalsgaards ansøgning om
midler til tryk af brochurer om Ø-dagen behandles på
borgermødet.
Se også under pkt. 4 a. Det har efterfølgende vist sig,
at produktion af skiltene er forsinket, så skiltningen
kan ikke være klar til sommerferiens start.
Spisebilletter er allerede udsolgt. Campingpladsen
forsøger at få et ekstra telt, så der kan sælges
yderligere billetter. Der vil stadig være mulighed for
at grille medbragt mad, men så kan man ikke sidde i
teltene. Jens trykker et passende antal eksemplarer af
Midsommervisen.
Nomineringerne til Årets Heks blev gennemgået, og
der blev med overvældende flertal indstillet en heks.
Flagstangen er doneret af Steen Hansen, Enghaven.
Jens Bloch offentliggør flagreglerne, og står indtil
videre for flagningen, efter at Osvald Laursen er
stoppet.
Jens har kontaktet Region Sjælland, der ikke ville
udtale sig om der var kommet kvalificerede ansøgninger. Der blev omdelt kopi af artikel fra Nordvestnyt,
som nævner at der er kommet én ansøgning.
Regionen er forpligtet til at tilbyde lægedækning,
men dette kan evt. ende med at blive Falck Care eller
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11) Trampestier

12) Asfalt

13) Evaluering Ø-dag

14) Landdistrikternes fællesråd besøg
19/6

15) Visioner

lignende ordning.
Jens får jævnligt henvendelse fra turister, der klager
over tilgroede trampestier. Fra kommunens side er
man positive overfor at holde kursus for frivillige i
brug af grej til vedligeholdelse. Ny gruppe kan
opstartes. En her-og-nu løsning på problemet vil
koste 10.000 kr. + moms. Det undersøges, om
turistaktørerne på øen kan deles om denne udgift.
Beboerforeningen er villig til at gå ind med et beløb
på 2.000 kr.
Næsbyvej er netop blevet asfalteret. Men der er
stadig et stort behov for reparation på Østre Færgevej.
Showet ”Kærlighed til lokalområderne” var et flop,
teltet blev ikke besøgt. Klager over, at nogle gående
var blevet afvist på Holbækfærgen. Henrik Persson
foreslog, at der næste år annonceres med, at ”Hvis du
er i bil, så benyt Østre Færge”. Ø-dags folkene skal
blive bedre til at informere om, hvordan man
kommer til Orø. Der søges etableret et samabejde
mellem arrangørerne af Ø-dagen, Færgekontaktudvalget, Beboerforeningen og Turist-/erhvervsgruppen.
Formanden + yderligere en politiker (?? Dencker)
kommer på en rundtur, hvor Nol og Jens Bloch
deltager. Der er arrangeret besøg hos Hanne Ringius,
Hegnegården, Stakladen Hestebedgård og hos
Daniella og Hans Jacob.
Tages op på borgermødet den 20. august i Hallen.

16) Eventuelt

17) Næste møde

Tirsdag den 14. august kl. 19.00 på Biblioteket.
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