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inddrage Majbritt på skolen i en kampagne – 
ideer ønskes! Måske kåring af ”Månedens 
Bilist”? 

6)Loppemarked og promovering generelt 
 
 
 

Der er nu leveret visitkort til alle i bestyrelsen. 
Jens og Erik deltager på loppemarked d. 28. 
november. Nye medlemmer, der hverves 
denne dag, skal først opkræves kontingent fra 
1.1.2016.  Jens har givet blomster til tilflyttere 
på Brøndevej 56 og Inas hus. Jette Søster From 
Pedersen er administrator af hjemmesiden Ø-
lejeboliger.dk 

7) Reklamer 
 
 

Jens har fået flere henvendelser fra borgere, 
som er irriterede over reklameposerne. Der har 
været foreslået en container ved Brugsen, så 
interesserede borgere selv kan hente deres 
reklamer – men dette er ikke en gangbar 
løsning. Det er ifølge Henrik op til den enkelte 
borger at afmelde reklamerne. 

8)Hallen (Status) 

 

Henrik Persson ønsker større åbenhed om, 
hvordan medlemmer i Halbestyrelsen vælges og 
udpeges. Berit redegjorde for dette – procedu-
ren svarer lidt til lokalforum, hvor der både er 
folkevalgte og foreningsudpegede medlemmer. 
Det betyder, at hvis der f.eks. startes en selv-
stændig tennisklub, har denne ret til at udpege 
et medlem til halbestyrelsen. Berit har efterføl-
gende talt med Henrik Iversen om problematik-
ken, der tages op på Hallens næste bestyrelses-
møde 24. november. 

9)Færgekontaktudvalget Ingen møder siden Beboerforeningens seneste 
bestyrelsesmøde. 

10)Ø-sammenslutningens 
repræsentantskabsmøde  

Erik oplyste, at de medvirkende politikere fra 
Folketingets Ø-udvalg er positive overfor de 
tiltag, der er på de 27 småøer. Der har været 
møde mellem Mette Dencker (DF) og transport-
ministeren ang. ”landevejsmodellen”, det ende-
lige mål er at finde 281 mio.kr. til takstnedsæt-
telser mod oprindeligt 133 mio.kr. 

Mette Dencker er også gået ind i dialog med 
ministeren omkring egne postnumre til øerne. 

Næste års generalforsamling holdes i week-
enden omkring 20. maj 2016 på Venø. Det er 
Orøs tur til at få et medlem i bestyrelsen, og Erik 
vil gerne stille op, hvis bestyrelsen bakker op.  

I forbindelse med generalforsamlingen er der 
”Torvedag” i Struer, hvor Venø-manden gerne vil 
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lave noget generel markedsføring af øerne, f.eks. 
en bod med Ø-produkter. 

Det landsdækkende færgesekretariat oprettes 
på Ærø. 

11) Færgetaksterne (Status) Erik omdelte svar fra Social- og Indenrigsmini-
steriet på de stillede spørgsmål. Det fremgår 
heraf, at der har været holdt et møde med Østre 
Færge, som nu er i gang med at løse problemet, 
og Ministeriet forventer herefter, at Holbæk 
Kommune herefter vil revidere taksterne for 
godstransport på Orø-Holbæk ruten. 

12) Lokalforum Peter udleverede oversigt vedr. Borgerbudget-
tering – Henrik stillede spørgsmål om, hvem der 
dækker underskud i.f.m. den administrative del 
af Borgerbudgetteringen, dette fremgår ingen 
steder. 

13) Nitratsagen – herunder Simon Bordals 
skriverier på Facebook 

Simon Bordal er gået på Facebook og bedt Lokal-
forum og Beboerforeningen om at gøre noget 
ved nitratproblematikken. Det burde have været 
klaret ved en direkte kontakt til de implicerede. 
Og spørgsmålet henhører under Lokalforums 
regi, men Beboerforeningen vil gerne lave en 
støtteerklæring. Jens har efterfølgende sendt en 
direkte henvendelse herom til Simon Bordal, 
som hele bestyrelsen har fået mailet i kopi. 

14) Juletræsfest Planlægningen kører – Steen Sejer er julemand. 
Han har desværre solgt sin ladvogn, og Brand-
væsenet må ikke medvirke.  

Henrik, Peter og Berit deltager ved arrange-
mentet 29. november kl. 16.00. 

15) Evt.:  

Og næste møde (Julemøde – jaaaahh) 

-  

8. december 2015 kl. 18.00 hos Jens Bloch, 
Brøndevej 54 – med spisning. 

 

 

 

Bestyrelsens underskrift. 


