
 

 
 

 
Ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 14. januar 2021 kl. 19.00. 

1) Dagsorden nr. 1-21 
a) Deltog 
b) Afbud 
c) Gæster – ikke muligt pga. Covid-19 

restriktioner, max.5 personer 
 

Referat.nr.  1-21 
a. Peter, Lilian, Hans Jakob, Henrik, Tine 
 

2) Godkendelse af dagsorden 
 

Referatet godkendt 
 
 

3)  Regnskab, foreløbigt for år 2020.  
Status på evt. skyldige beløb 

 

 Første udkast til budget 20/21 er 
præsenteret, og vi godkender på næste 
bestyrelsesmøde i februar 

4) Faste punkter:  
Kun påmindelser om vigtige ting: 

a) Færgekontaktudvalget 
b) Ø-sammenslutningen 
c) Orientering fra formanden, henvendelse fra 

IT-Kriminelle til kasserer med stjålet 
identitet. Politianmeldt. Ingen penge 
mistet.  

a. Der har været et møde i december 
2020, hvor nye priser blev 
gennemgået.  

b. Nytårskur, samt henvendelser vedr. 
tilskudsordning til Almene Boliger 

c. Orientering vedr. misbrug af 
formandens mailadresse.. Sagen er 
politianmeldt. 

5) Hvilke sager arbejder bestyrelsen med p.t. og 
indtil næste Generalforsamling marts 2021. 
a) Flere Almene Boliger til Orø, Undergruppe 
b) Nye opdaterede Vedtægter, klar til næste GF 
c) Opdateret Forretningsorden, jf. ønske om 
nye opdaterede vedtægter. 
d) Fyrværkeri på Orø Nytårsaften, kan vi få 
flere godkendte officielle affyringssteder? 
e) Personlig hetz mod bestyrelsesmedlem og 
krav om at bestyrelsen v. Formanden tager 
action ? 

a. Jens Bloch har kontaktet VAB, men 
har endnu ikke fået noget svar. Jens 
Bloch (undergrupper) vender tilbage, 
så snart han hører noget. Simon Drost 
(Lokalforum) støtter op. 

b. og c.  Vi er i proces vedr. opdaterede 
vedtægter og forretningsorden. Mødet i 
december blev aflyst pga corona, men vi 
laver et nyt online møde. 

  
     d. Orø Beboerforening har taget kontakt til 
Holbæk Kommunes Beredskab vedr. en klar 
udmelding på, HVOR der må fyres fyrværkeri 
af på Orø nytårsaften.  
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Orø Beboerforening har fokus på 
kommunikationen mellem myndigheder, 
Lokalforum og Beboerforening op til Nytår. 
 
e. Beboerforeningens bestyrelse godtager 
ikke personangreb, og opslaget på 
beboerforeningens facebookside blev taget 
ned af samme årsag. 
  

 

 
6) a) Hjemmesiden er opdateret med reviderede 

GDPR-regler og seneste referat.  
b) Vi skal beslutte nødvendigheden af at 

anonymisere vores mailadresser, dette pga. 
et faktisk IT-Kriminalitets angreb jf.pkt.4c. 

 

a. 
 
b. Vi beslutter at anonymisere bestyrelsens 
mailadresse med to mailadresser. Én 
formandsmail og en bestyrelsesmail. 

7) Eventuelt  
 

 
 

Henrik opbevarer lyskæder mm. 
 

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 9. 
februar kl 19.00. Mødet bliver på Zoom 
grundet corona restriktioner. 

 
 
Punkter til næste møde 
● Færdsel til fod på Orø (Lilian) 
● Interessetilkendegivelse fra 

Færgekontaktudvalget (Henrik) 
 

 


