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6. Medlemskampagne – herunder nye 
tilflyttere. 

Ros fra Jens i forbindelse med påskeloppe-
markedet, der gav 8 nye medlemmer. Det vil 
være hensigtsmæssigt at lave en ”pakke”, der 
kan bruges ved kommende arrangementer. 
Gitte og Jens laver udkast til en folder, der 
fortæller om: Hvad laver Beboerforeningen – 
hvad har vi opnået – forholdet til Ø-sammen-
slutningen. 
Øvrig markedsføring via streamere til biler 
(teksten ikke endelig fastlagt endnu) og via 
websiden. 
Det undersøges, om Beboerforeningen kan få 
lister fra grundejerforeningerne, når der kom-
mer nye ejere – så vi kan rette henvendelse om 
medlemskab. 

7. Skt Hans   
(Hans Knudsen) 
 
 

Jens har kort talt med Charlotte fra camping-
pladsen, de er ”stadig på”.  
Flemming Damgaard-Larsen har givet tilsagn 
om at holde båltalen. Kandidat til ”Årets Heks” 
overvejes til næste møde. 
Hans Knudsen (evt. også Pernille) spiller til 
fællessang, men ikke dansemusik, da Skt. Hans 
Aften er en hverdag. Forespørgsel til Trine Lind-
hardt om at fortælle en historie for børnene. 

8.  Bosætningskampagne. Herunder: Unges 
inddragelse. 

Gitte har kontaktet samtlige ejendomsmæg-
lere, der arbejder på Orø. Kun EDC (Erland) og 
Danbolig har reageret. Erik Fuchs oplyser, at 
EDC (Westermann) har fået lov til at sætte 
udhængsskab op på den gamle brugs. 
Unges inddragelse i bosætning udsættes til 
næste møde, hvor Jens har været i kontakt med 
Ungdomsklubben. 
 

9. Færgepriser . 
 

Et forslag til takster efter ”landevejsprincippet” 
foreligger nu, men er endnu ikke vedtaget, da 
man ikke har fundet finansieringen. Forslaget 
skulle ifølge Erik Fuchs ikke gå ud over de nu-
værende muligheder for gratis persontrans-
port. 

10. Lokalforum Erik Fuchs er frustreret over at visse personer 
alene tager ”æren” for kloakmødet. Der mødte 
150 personer op, i forventning om at der ville 
være relevante politikere til stede, men der 
mødte ingen politikere. 

2 ansøgninger om støtte i lokalområdefonden. 
Forsamlingshuset søger om 24.000 kr. til 
isolering, Christian Sommer søger støtte til 
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forbedring af sin gårdsplads. Stadig den samme 
fordeling af midler via flest borgerstemmer på 
de enkelte projekter.  

11. Møde på Hegnegården om bæredygtighed Jens Bloch har modtaget en mail fra Claus 
Jørgensen om et møde om bæredygtighed og 
”skovhaver”, som Hegnegården afholdt – men 
desværre først efter at mødet VAR afholdt. Her 
deltog  bl.a. familien Dolleris samt de nye 
beboere på Brøndevej – strukturen er endnu 
ikke fastlagt. Det ville have været langt mere 
hensigtsmæssigt at etablere en lokal arbejds-
plads til at håndtere flisning af haveaffald, evt. 
også til at håndtere ikke-kassable effekter.   

12. Næste møde 12. maj kl. 19.00 på Ø-kontoret. 

13. Eventuelt  Ingen fra Beboerforeningen deltog i Kloakmødet. 

Det har vist sig, at Danmark ikke har øget 
turiststrømmen i samme grad som de andre 
europæiske lande. Der har været en del politisk 
debat om byggeri indenfor 300-meters grænsen 
for at styrke turismen. Men det er samtidig 
vigtigt at bevare naturen, så der er noget for 
turisterne at komme efter. 

Jens Bloch ønsker at forbedre forholdene for 
vinterbaderne, og for de unge, som hopper i 
havnebassinet om sommeren. Har talt med Niels 
Erland Nielsen om en projektbeskrivelse med 
henblik på at søge LAG-midler. 

  

  

 

 

 

Bestyrelsens underskrift 


