5)
Sune og fremtiden

6)Loppemarked og promovering generelt

7) Borgerbudgettering

8)Demonstrationsøen

Sunes ansættelse udløber pr. 1.10.2016. Både
fra Lokalforums og andre sider er der ønske om
at finde midler til en forlængelse. Erik Fuchs
oplyser, at LAG-midler ikke er en mulig-hed,
anbefaler i stedet at søge forskellige fonde.
Bord er købt, Lasse Busk-Clausen arbejder på et
skilt til at klipse på – Osvald laver teksten.
Beboerforeningens opgave d. 17.10. er ikke
alene at fremme bosætningen, også at berolige
utrygge borgere i.f.t. lægesituationen og forklare, at det vil være stærkt uhensigtsmæssigt at
skifte læge allerede nu.
Henrik har efter dette møde udarbejdet en klar
og kortfattet folder, som medbringes på markedet, Gitte medbringer alt øvrigt relevant materiale.
Henriks forslag om renovering af toiletvogn er
bortfaldet, da der er modforslag om køb af en
nyere, brugt toiletvogn. Der er indkommet 9
projekter, hvoraf der SKAL stemmes på 6:
Toiletvogn – Crossbane – Skiltning – Skulpturpark (v/Flagstangen og v/Stensbjerg) – Vinterbaderne – Skovhave (Cathrine Dolleris) – Togklubben – Dekoration af brandvæg i Forsamlingshuset. Der fulgte en meget livlig, til tider
ophedet debat om, hvorvidt det var demokratisk eller det modsatte, at man var tvunget til at
stemme på et eller flere projekter man måske
var direkte imod, fordi der SKULLE være 6
stemmer for at stemmesedlen var gyldig.
”Showet” løber af stablen 24.10.2015.
Det tidligere forslag om byfornyelse er lidt passé,
da mange af de ældre huse nu er solgt og ved at
blive renoveret. Der arbejdes bl.a. videre med et
forslag om familievenlige lejeboliger på grunden
bag Elnebjergcentret. Erik Fuchs oplyser, at
grunden snarest vil blive sat til salg.

9)Fordeling af delegerede.

Jens ønsker aflastning – Peter overtager pladsen
i Lokalforum og Gitte overtager pladsen i Økontoret.

10)Ø-sammenslutningens
repræsentantskabsmøde

6.-8. november 2015 i Odense. Jens og Erik
deltager, Gurli Fuchs deltager for egen regning.
Erik bringer spørgsmålet om eget postnummer
op igen under ”Ø-runden”.

11) Færgetaksterne på fragt. Protest.

Erik har udarbejdet en protestskrivelse, som er
underskrevet af 24 af øens erhvervsdrivende.
Efter mødet har Erik videresendt mail fra Folke2

tingets sekretariat, hvori der kvitteres og
henvises til det sagsnummer, hvorunder
spørgsmålet behandles.
12) Evt.:

Jens har skrevet en lille notits om Osvald Laursen
som flagmand - bringes i næste Orø Nyt (Henrik
Persson sørger for foto ).
Gitte får u/beregning 3 eksemplarer af Orø Nyt
til tilflyttere, som hun kontakter personligt.
På Facebook (Orø Info) er der mulighed for at
underskrive en protest mod Slagelse Kommunes
plan om at købe en passagerbåd og dermed
indføre bilfrie afgange til Agersø og Omø. Erik
har skrevet under, og opfordrer bestyrelsen til at
gøre det samme.
Henrik foreslår at opsætte en ”prøveballon” i
forhold til Lejeloven – kortere opsigelse af lejer,
når et sommerhus er til salg – Erik bringer det op
på repræsentantskabsmødet, men stiller ikke et
egentligt forslag før Ø-sammenslutningens
generalforsamling i foråret 2016.
Færgekontaktudvalget bør drøfte priser på
trailere på Holbækfærgen – pensionistrabat bør
også gælde for trailere.
Vigtigt at ALLE færgekort scannes, så brug af de
sene afgange dokumenteres. Flere bestyrelsesmedlemmer foreslog at sygesikringskortet
benyttes som frikort til færgen – dermed registreres tilflyttere med det samme, så man ikke
skal vente i månedsvis på at få sit frikort.
Julearrangement på Ø-kontoret 29. november:
Gitte, Peter og Berit deltager.

Næste møde: Torsdag den 12.11.2015 kl. 19.00
på Ø-kontoret.

Bestyrelsens underskrift.
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