Orø Beboerforening
Referat af bestyrelsesmøde den 13. marts 2012 på Biblioteket
Deltagere: Kristian Krøger, Annie Lunde, Berit Tannebæk, Yvonne Johansen, Sanne Hedegaard og Jens
Bloch.
Afbud fra: Kurt Nellemann

Ad 1) Konstituering
Kristian Krøger indledte med en efterlysning af de 2 resterende bestyrelsesmedlemmer, som bestyrelsen
var blevet bemyndiget til at udpege. Indtil videre er det ikke lykkedes at finde interesserede kandidater.
Kristian Krøger har behov for aflastning – særligt hvad angår økonomi og regnskab.
Konstitueringen blev herefter:
Kristian Krøger – Formand – Valgt direkte på generalforsamling
Yvonne Johansen – Næstformand og kasserer
Berit Tannebæk – Sekretær
Jens Bloch – 1. suppleant
Kurt Nellemann – 2. suppleant
Annie Lunde og Kristian Krøger – Repræsentanter i Ø-sammenslutningen
Yvonne Johansen – Repræsentant i Ø-kontoret
Jens Bloch og Kristian Krøger – Repræsentanter i Lokalforum (Jens Bloch indtræder efter sommerferien).
Berit Tannebæk – Repræsentant i Orø Hallen
Kristian Krøger oplyste, at Henrik Persson udenfor bestyrelsen har påtaget sig at være webmaster. Henrik
vil snarest gå i gang med opdatering af Beboerforeningens hjemmeside.

Ad 2) Planlægning og drøftelse af det kommende års arbejdsopgaver:
Yvonne Johansen, Annie Lunde og Sanne Hedegaard vil i nærmeste fremtid aftale et møde med MaLinda
Chase for at få udredt de problemer, der har vist sig i forbindelse med kontingentopkrævning og
medlemslister.
Det aftaltes, at Yvonne kontakter Ib Ballisager angående et samarbejde mellem Beboerforeningen og
Blomstrende Landsby omkring den forestående spørgeskemaundersøgelse om boligbehovet på Orø.

Der ligger store arbejdsopgaver i forbindelse med bosætningsdagen 12. maj 2012 og den efterfølgende
besøgsdag 9. juni 2012. Kristian foreslog, at der holdes en ny workshop, hvor opgaverne til den 12. maj
præciseres og fordeles.
Efter sommerferien skal arbejdsindsatsen koncentreres omkring planlægning af Ø-sammenslutningens
generalforsamling i maj 2013. Der er positiv opbakning ude omkring på øen og stor forståelse for PRværdien af dette arrangement.
Bestyrelsesmedlemmerne står frit i forhold til at gå ind i en arbejdsgruppe til planlægning af
generalforsamlingen.
Holbækfærgen kan blive udsat for en ny nedskæringsrunde med baggrund i de stærkt stigende brændstofpriser. På grund af, at kun få af de ansatte på Holbækfærgen er lokale, er personalet blevet lidt for positive
overfor de nuværende, reducerede sejltider i weekenderne. Dette giver Beboerforeningen anledning til at
forsøge en ” ny runde” med Folketingets Ø-kontaktudvalg.
Annie Lunde kontakter diverse forbindelser fra Folketinget for at søge opbakning til bosætningsdagen 12.
maj.

Ad 3) Bosætningskampagnen
Tid & Sted: 12. maj 2012 kl. 10-16 på Gammeltorv.
Det er gået forholdsvis nemt med at ”få lov til tingene”. Kristian Krøger har haft et fint samarbejde med
Helen Jensen, fuldmægtig i Københavns Kommunes pladsafdeling.
Vi har fået tildelt 2 teltpladser, nemlig et 9 x 3 meter ”opvarmningssted” og det store telt, hvor alle øerne
har deres stande. Kun fantasien sætter grænser for, hvad man kan have med i en stand.
Servering af diverse smagsprøver er overladt til Kroen, der har de nødvendige tilladelser.
Leje af telt, borde og stole inkl. opsætning og nedtagning vil beløbe sig til 12.600 kr. inkl. moms, som
afholdes indenfor de 40.000 kr. som er afsat til ”Sjællandsgruppen”.
Strøm vil beløbe sig til ca. 1600 – 1800 kr. for 3 timer. Der er ikke kapacitet til tilslutning af f.eks.
kaffemaskiner. Det betyder, at vi skal finde kreative løsninger – Kristian Krøger taler med de
omkringliggende handlende om levering af kaffe, pølser m.v.
Roll-up bannere har vist sig at blive dyrere end forventet – ca. 1.500,- kr. Denne udgift dækkes af
Beboerforeningen, som så senere frit kan benytte banneret.
Forslag om at vise Line Damkjærs Orø-film på computerskærm i teltet den 12. maj – Jens Bloch undersøger
muligheden.
Er det en idé at få ”Unge på Orø” til at omdele flyers i togene eller på udvalgte pladser i f.eks. Roskilde,
Frederikssund eller Hillerød? Hvis de potentielle tilflyttere er velstillede og veluddannede mennesker fra

Nordsjælland, er det måske ikke så hensigtsmæssigt at have mange omdelere i togene – bedre at have dem
i shopping-områder i de førnævnte byer.
Der aftaltes et møde mellem bestyrelsen og tovholderne (og andre interesserede deltagere fra den første
workshop) – Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19.30 på Biblioteket. Berit indkalder pr. mail og ved opslag i
Brugsen og på færgerne.

Ad 4) Eventuelt
Sanne Hedegaard vil undersøge støttemuligheder til bosætningskampagnen i Legathåndbogen.
Lokalforum har bevilget 7.500,- kr. til kampagnen mod at Beboerforeningen yder et tilsvarende beløb.

Næste møde: Tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 på Biblioteket.

Ref.: Berit Tannebæk

