Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.00, afholdt
på biblioteket
1. Dagsorden nr. 5-19
a. Deltog
b. Afbud
c. Gæster

2. Godkendelse af dagsorden

3. Regnskab

4. Faste punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:
a. Ø-kontoret
b. Færgekontaktudvalget
c. Ø-sammenslutningen
d. Orientering fra formanden

Referat.nr. 5-19
Ad.1.a) Jens Bloch, Henrik Persson, Jette
Maja Porting, Ilse Christensen og Peter
Bach Larsen.
Ad. 1.b) Helene Garly & Lilian Petersen.
Ad. 1.c) Ingen
Ad.2)Godkendt, men med tilføjelse af
konstituering, under dette pkt. 2
Punktet afsluttes u/næste
bestyrelsesmøde. Peter indvilligede i at
være Næstformand, såfremt en af Peters
øvrige poster blev varetaget af andre i
bestyrelsen. Beslutningen færdiggøres på
bestyrelsesmødet tirsdag d. 11. juni.
Ad.3) Henrik fremlagde regnskabet, p.t. har
vi 182 medlemmer og vi forventer at
regnskabet går i nul, alternativt med et lille
minus.
Ad.4.a) Ø-cyklerne er kommet ned til
Turisthuset på Havnen, klar til udlejning.
Holbæk turistchef forsøger at få fynsk &
jysk busrejse-selskab til at komme forbi Orø
og Holbæk ved arrangerede 1-dagsture.
Der opsættes 5 advarselsskilte ved vejene
på Orø, Pas på dyrene (rådyr & øvrige). Evt.
5 rickshaws og støttebus kommer til ORØ til
august. April 2020 afholdes en aprilfestival.
Det er børneteatre fra hele Europa der
besøger Holbæk, i alt skal der skaffes 1.000
overnatningssteder, inkl. mulige på Orø.
Ad.4.b) Næste møde afholdes 27. maj.
Ad.4.c) Årets Generalforsamling afholdes
på Sejerø d. 25. maj. Peter deltager.
Ad.4.d) Der afholdes fælles temamøde for
alle LOKALFORA i Holbæk Kommune på
Tuse Næs d. 22. maj. Jens, Jette & Henrik.

5. Opfordring fra Bente Mehan

10. Min landsby

Ad.5) Bente Mehan opfordrer til at Orø
Lokalforum v/Beboerforeningen, er aktiv
medvirkende til fælles møder med andre
LOKALFORA i Holbæk Kommune, man kan
jo lære af hinanden, og høre om andres
udfordringer og hvordan disse bliver løst.
Ildsjæle i de enkelte LOKALFORA bør kunne
trække på samme hammel.
Ad.6) Bente Röttig (F), medlem af
kommunalbestyrelsen og formand for
Socialudvalget i Holbæk Kommune har
kontakt til Udvalgsformanden for Det
Nære Sundhedsvæsen: Trine Birk
Andersen i Region Sjælland.
Sammen vil de forsøge at finde en løsning
på at få en læge til at være på Orø, min. én
dag om ugen. Der skal bevilliges ekstra
penge til husleje og færgetransport,
løsning må findes og det arbejdes der
ihærdigt på. . Jens Bloch følger processen
tæt, der SKAL findes en løsning.
Simon Drost kører sin egen agenda med en
klagesag overfor Ankestyrelsen om en
forkert proces i lægesagen.
Disse to ting kører naturligvis helt separat,
men der har selvfølgelig været en
kommunikation imellem aktørerne:
(Jens Bloch & Simon Drost).
Ad.7) Sammen med andre LOKALFORA i
Holbæk kommune, vil Orø også være
repræsenteret i en fællesstand. Peter
deltager.
Ad.8) Jens & Jette vil dele PRfolder/brochure ud om aftenen, ved at gå
rundt, altså ingen egentlig stand.
Ad.9) Artikel er indsendt til Orø-Nyt, forslag
til årets heks, samt programmet for selve
aftenen. Båltaler er næsten på plads.
Bestyrelsen for Beboerforeningen passer
øl/vand salget, men indtægt til
Campingplads. Der er bestilt levende musik
til aftenen af Beboerforeningen. Jens,
Henrik, Jette & Peter deltager so far…
Udestår til næste møde

11. Shelterlaug

Udestår til næste møde

6. Lægen

7. Skvulp

8. Aftensalg

9. Sct. Hans
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12. Multtoiletter

Udestår til næste møde

13. Personlige oplysninger på hjemmesiden

Ad.13) Beslutning udestår til næste møde,
men Henrik fremhævede at når ”man”
stiller op til en bestyrelse eller som
suppleant til en bestyrelse, bør man have
gennemtænkt situationen. Det endte med
at ALLE skal give Henrik skriftlig besked på
om deres personlige data, læs: Navn,
adresse, tlf. og e-mail adresse kan
offentliggøres på hjemmesiden.
Ad.14) Der henvises til punkt Ad.4.a, hvor
det oplyses at Holbæk kommune, på
foranledning af Turistchefen, opsætter 5
skilte der advarer mod dyr. (altså ikke børn)
Ad.15) Punktet udgår og flyttes til pkt. 17.
Den nævnte ”tokens” er en sag og et salg
som foretages af Turisthuset på Orø.
Ad.16) Beboerforeningen siger nej tak til en
sådan gave, der henvises til Orøkontoret
som er mere relevant, idet Orøkontoret i
forvejen ejer bygningen ved P-pladsen.
Ad.17) Jens Bloch planlægger
borgmesterbesøget onsdag d. 22. maj, dels
hos ArtDoor (hvor borgmesteren samtidig
kan høre om Ungdomsklubben) og dels i
Genskabet med fortælling af Siri om deres
store succes. Rundturen slutter af i
Turisthuset på Orø Havn. Her fortælles om
de mange frivillige der betjener Turisthuset
og de mange glade turister der får glæde
heraf. Fremvisning af de produkter som
sælges til besøgende turister og lokale,
herunder den nye Orø ”Token” kaldet 1
OURØ. Største indtægt for kontoret er dog
cykeludlejningen.
Ad.18) Vi opsætter som vanligt en pavillon
på Willys hjørne, som en yderligere
informationsbod til de mange besøgende.
Jens & Peter deltager 9-13:50
Ad.19) Jens kontakter campingpladsen.

14. Dyr og børn på Orø

15. Orø Tokens

16. P-plads – en gave fra Brugsen

17. Åbent borgmesterkontor

18. Orø dagen

19. Sand på stranden

20. Feriehusudlejernes Brancheforening

Ad.20) ikke interessant for Orø, idet vi selv
har Orø Lejeboliger og på Facebook
forefindes Ø-leje boliger.
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21. Eventuelt

22. Næste møde

Ad.21) Ved LAG-Småøernes
Generalforsamling i Odense d. 24. april,
blev Peter genvalgt som 1. suppleant til
bestyrelsen.
Afholdes tirsdag d. 11. juni kl 19 i
Biblioteket. Der er fortsat åbent for
spørgsmål fra kl. 18-19 samme sted.
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