generalforsamling 2017 på Avernakø
Ny næstformand. Ove Linnemann Axelsen,
Egholm valgt
2. Folkemøde på Bornholm. Program
vedlagt. Erik deltager for Ø-sammenslutning
torsdag morgen til lørdag aften.
6) Postnummer.
Opfordring fra postafløser May-Britt

Jørgensen
Opfordring vedlagt.

med gældende lovgivning på området. Fra Orø
deltog Erik & Gurli Fuchs, Jens Bloch & Peter
Bach Larsen samt Åse & Ib Ballisager.
2. Erik Fuchs deltager fra Orø i Folkemødet på
Bornholm sammen med kollegaer fra Øsammenslutningens bestyrelse.
Ad. 6) Der hænges plakater op nogle steder på
Orø der minder om at det er vigtigt at melde
postnr. Ændring til afsendere af breve og
pakker samt for varer der sendes med
fragtmand eller specialtransport.

7) Visitkort.

Ad.7) Vi venter til det første sæt kort er
opbrugt med at få trykt nye med postnummer
4305.

8) Lokalforum/beboerforening

Ad.8) Enighed om at bede om et møde med
kommunen desangående. Jens, Erik & Henrik
deltager. Beboerforeningen vil gerne være
samarbejdspartner. Løsning søges nu.

9) Hastigheder

Ad.9) Det foreslås, at der samtidig med valget
til ny kommunalbestyrelse, afholdes et
vejledende valg om ja eller nej til at
Beboerforeningen kan arbejde med diverse
myndigheder for at forespørge om en evt. 50
km fartgrænse på hele øen er en mulighed.

10) Erhvervsdrivende.

Ad.10) Der mangler samarbejde imellem øens
spisesteder.
Hvorfor vil de spisesteder som p.t. er aktive, (og
som også har en betydning for tilstrømningen
af turister til ORØ), ikke samarbejde om især
åbningstider.
Vi har nu mange eksempler på at turister er
kommet til ORØ med færgen fra Holbæk eller
Hammer Bakke og blot har måttet tage hjem
igen med næste færge, efter de fik fortalt at de
da hverken kunne købe vådt eller tørt, såfremt
de tilfældigvis ankom i starten af ugen og om
formiddagen, det var jo bare ærgerligt.
Dette betyder også at den store branding af
Øen som Sune bl.a. var medvirkende til –
delvist er spildt. Det kan vi altså ikke være
bekendt overfor øen.
Jens Bloch tager action på indkaldelse af et
fællesmøde blandt spisestederne. Gitte
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deltager også.

11) Evaluering af Ø-dagen

12) Flaget – flagstangen

13) Skt. Hans

14) Dialogmøde om naturoplevelser

Endvidere bør vi opfordre Orø Brugsforening
til at overveje muligheden af at kunne sælge
færdiglavede sandwich eller madpakker til
turister og andre besøgende her på øen, især
når mulighederne for køb hos øens
nuværende spisesteder er IKKE eksisterende
ved frokosttid, i starten af ugen!
Ad.11) På trods af regnvejret kom der en del
sejllivede turister til øen. Beboerforeningens
telt blev også besøgt, så vi stiller op igen i 2018.

Ad.12) Der indhentes 2 tilbud på komplet ny
flagstang, idet nuværende er seriøs defekt og
slidt op af vejr og vind. Efter tilbudsindhentning
vil vi søge om støtte til projektet i form af Østøttemidler.
Ad.13) Heks, bål og grill er klar. Erik & Henrik
tager sig af Kåre Dybvad. HenningD’s
forstærkeranlæg lånes og mikrofoner lånes fra
Hallen. Berit & Henrik arrangerer.
Ad.14) Der er åbent møde på Holbæk Bibliotek
mandag d. 19/6 imellem kl. 17-19. Cathrine
undersøger om hun evt. kan deltage i mødet.

15) Fredning.

Ad.15) Der afsendes et protestbrev udarbejdet
af Henrik Persson d. 13.06. til Fredningsnævnet
for Vestsjælland.

16) Lån af lokale i Elnebjerg center.

Ad.16) Der er afholdt møde med deltagere fra
Holbæk Kommune vedr. regler for udlån af det
Aktive Center ”Elnebjerg”. Endvidere blev der
givet en HUSORDEN – der SKAL følges ved
udlån. HUSORDEN omskrives lidt og ophænges i
lokalet. Vigtigt, kun formanden for Brugerrådet:
Jørgen Andersen eller ved fravær, Christina
Andersen fra Holbæk Kommune, kan give lov til
lån af lokalet. Lokalet er primært åben for alle
pensionister og efterlønsmodtagere i Holbæk
Kommune, dvs. også personer fra andre
områder i Holbæk Kommune kan reservere
dette lokale.

17) Eventuelt

18) Næste møde

Der sendes invitation ud til alle politiske
lokalpolitiske partier om forslag til et fælles
valgmøde, i god tid inden Kommunevalget.

tirsdag d. 8. august kl. 19-21 på Biblioteket.
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