5) Flagstang og flag

6) Rep. af huller i vejen (Henrik)

8) Møde med chefen for kultur, fritid og
borgerservice Brian Worm Ahlquist, om Orø’s
kontakt med Holbæk Kommune. Lokalforum

Lasse Busk-Clausen afleverede kontroltilbud på
mødet. Lasses tilbud er incl. wirer, fuldt
monteret og incl. moms kr. 73.106,25. Tilbuddet
fra møllebygger Michael John Jensen lød på
64.000 kr. incl. moms, men excl. wirer. Der tages
kontakt til Michael J. Jensen for at få prisen incl.
wirer.
Når der er taget stilling til tilbuddene, søger Jens
Ø-støttemidler til det fulde beløb.
Jens har talt med Osvald Laursen om
formindskelse af flaget – Osvald mener ikke det
teknisk er muligt – vi afventer og overvejer en
”gør det selv” løsning.
Holbæk Kommune plejer 1 gang årligt at sørge
for reparation af huller og kanter på Næsbyvej.
Dette er ikke sket i år, og det haster, hvis vejen
skal være i ordentlig stand inden vinter. Tages op
på møde med kommunen (se nedenfor).
Erik Fuchs tager kontakt til Brian Worm Ahlquist
og arrangeret et møde efter søndag d. 24.9.17.
Sted: Hos Erik Fuchs. Erik udarbejder
dagsordenen. De bestyrelsesmedlemmer, der
har mulighed, deltager i mødet.

9) Ældrepleje

Der er modtaget svar fra Pernille Kruse – hun
oplyser, at stillingen som nattevagt på Orø har
været opslået internt. Gitte Busk-Clausen undrer
sig over, at den ikke også har været opslået
eksternt. Beboerforeningen opfordrer til, at
dette sker, og at der fremover tages særlige
hensyn til terminale patienters behov i de
konkrete situationer.

10) Velkomstpakke

Punktet tages op på senere møde.
Evt. kunne man sætte en kasse op ved
DagliBrugsen med relevante turistbrochurer.

11) Valg møde

12) Hastighedsbegrænsning?

Orø Beboerforening er upolitisk, men vi vil
alligevel gerne indbyde til et møde med
partierne i anledning af det forestående
kommunalvalg. Erik skriver til samtlige partier og
beder om forslag til datoer – vi vælger den dato,
hvor flest partier kan deltage.
Jens Bloch har informeret Togklubben v/Niels
Drost om, at turistchefen vil arbejde for en 50
km. Begrænsning i sommerperioden.
Erik Fuchs undersøger, hvad man har gjort på de
andre småøer.
Henrik Persson har efterfølgende foreslået, at
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13) Eventuelt
1. Vi tage en snak om (leje)boliger

14) Næste møde

der arrangeres en ”vejledende afstemning ” i
forbindelse med efterårs-loppemarkedet. For at
få en stemmeseddel, skal der vises sygesikringskort som dokumentation for, at man er fastboende på Orø.
Spørgsmål om mangel på ældreboliger blev kort
drøftet. Henrik Persson nævnte et lovforslag om
ændring af finansieringen, så alment byggeri
fremover finansieres af statsmidler. Dette skulle
blive behandlet i forbindelse med næste års
finanslov. Hvis det vedtages, kan VAB formentlig
snart gå i gang.
Efterårsloppemarked sidste lørdag i skoleferien.
Erik har bestilt en stand til Beboerforeningen.
3. oktober kl. 19.00 på Biblioteket.
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