Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 13. august 2019 kl. 19.00 på biblioteket
1. Dagsorden nr. 5-19
a. Deltog
b. Afbud
c. Gæster

2. Godkendelse af dagsorden

Referat.nr. 5-19
Ad.1.a) Jens Bloch, Henrik Persson, Jette
Maja Porting, Lilian Petersen, Helene Garly
& Peter Bach Larsen.
Ad.1.b) Ilse Christensen
Ad.1.c) Hanne Duelund
Godkendt men Lokalforum behandles
samtidig med pkt. 5.

3. Regnskab

Henrik udleverede regnskab, åtd. Intet at
bemærke.

4. Faste punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:

Ad.4.a) Ø-kontoret, intet nyt siden sidst
pga. ferie pause i bestyrelses-arbejdet.
Ad.4.b) Henrik referede fra seneste
Færgekontaktudvalgsmøde at: Østre Færge
nu sejler på naturgas og at der overvejes
yderlige tiltag, som f.eks. HYBRID-drift hvis
økonomisk muligt, Ligeså ville Holbæk
færgen vurdere muligheden for alternativ
brændstof end diesel. Østre Færge får ny
Servicebygning til erstatning for den gamle.
Der mangler fortsat rækværk på den
yderste del af molen ved færgelejet på
Brønde havn. Nyt kommissorium ønskes
vedtaget på næste Borgermøde 1.oktober.
Ad.4.c) Ankestyrelsen har behandlet en
klage fra Tunø om Serviceniveau ifm.
Hjemmeplejen og manglende mulighed for
frit leverandørvalg for samme.
Ankestyrelsen har givet Tunø Beboer- og
Sundhedsforening medhold og Odder
Kommune skal efterfølgende rette ind.
Ad.4.d) Formandens kommentarer er
indeholdt i de enkelte punkter.
Det varslede Borgermøde flyttes til tirsdag
d. 1. oktober kl. 19 i Orø Hallen, se Orø Nyt.

a. Ø-kontoret
b. Færgekontaktudvalget
c. Ø-sammenslutningen
d. Orientering fra formanden

ogBorgermøde

5. Lægen

6. Grundvand

7. Beton chikaner på Næsbyvej og
Nørrestængevej

8. Turisme

9. Efteråret

Se artikel i Orø Nyt. Der er indgået en 2-årig
aftale imellem læge Frans Ourø og Region
Sjælland om at Orø én gang per uge har
læge tilknyttet klinikken i Elnebjerg
Centeret. Sygeplejerske vil være til stede
hver morgen og efter behov, alle hverdage.
Besøgsaftale til sygeplejerske og/eller
lægen SKAL altid aftales på forhånd med
lægen eller receptionen hos Læge Frans
Ourø ApS, Holbæk. Telefon: 59450500
Der aftales møde med Holbæk Kommune,
enten d. 27.8 eller 3.9. Lilian havde inden
aftenens møde givet os link til Kommunens
hjemmeside, hvor tiltag vedr. Drikkevand er
noteret.
Vejafdelingen i kommunen kontaktes via
Holbæk Erhvervsforum. Anne-Grethe bedes
om at formidle denne kontakt snarest. Der
ønskes ændring eller fjernelse af chikaner.
Der skal arbejdes på at fremme
kommunikationen imellem de enkelte
turistaktører på Orø. Tages op på næste
møde.
Der afholdes Borgermøde 1. oktober og
Juletræs tænding 1. søndag i advent.

10. Shelterlaug

Der er endnu ingen fremskridt med at få
nedsat et Shelterlaug.

11. Multtoiletter

Pga. manglende Shelterlaug kan aktion ikke
tages mht. multtoiletter.

12. Evaluering af Skt. Hans

Arrangementet løb af stablen som planlagt
med en meget fin tale af vores borgmester.
Talen kom desværre nogle minutter for
tidligt ift. det oprindelige program, hvilket
vi selvfølgelig beklager. Generel god
stemning som tidligere. Godt arrangement.
Ad.14.a) En international teaterfestival
kommer til Holbæk næste forår. Lilian
deltager i et orienteringsmøde i Holbæk 4.9
Ad.14.b) Vi mangler fortsat lejeboliger på
Orø. Der arbejdes i regi af Orø Seniorer på
at få relevant foredragsholder til øen om
dette emne og om mulighederne for flere

13. Eventuelt
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14. Næste møde

lejeboliger på Orø.
Ad.14.c) Seks nye videoer er udarbejdet for
at fremme interessen af og om småøerne i
SaDS regi, herunder Orø. Den er lanceret af
Landdistrikternes Fællesråd*. Umiddelbart
syntes vi der mangler engagement, kvalitet
og information i denne nye PR-video. Peter
kontakter *sekretariatet for at høre om
mulighederne for modificering af denne
video, der i øvrigt er en del af et PR-projekt,
støttet af Nordea-fonden og
Erhvervsstyrelsen.
Afholdes tirsdag d. 10. september kl. 19-21
i Biblioteket.
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