Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen
tirsdag d. 14. juni 2011 kl. 19.00 på Biblioteket
Dagsorden
a: Deltog:

Referat nr.
Berit, Kristian, Annie, Arne, Annette, Steen

b: Afbud fra:
c:

Ikke fremmødte

2 Godkendelse af dagsorden og referat :

Referat godkendt

3a. Orø Nyt som selvstændigt blad – den nye
bladgruppe er indbudt til at deltage under
dette punkt.

Bladet er selvstændigt fra næste nummer.
Annoncer: Malinda, Steen Parkel og Annette går i
samarbejde og mødes for at løse
”annonceproblematik”. Mødet finder sted inden
udgangen af næste uge – uge 25. Derefter står
Malinda for kontakten til annoncørerne.
Domænenavn: orønyt.dk følger bladet

b.

c.

Nyt fra Ø-kontoret

Nyt fra Ø-sammenslutningen v/Kristian

d. Nyt fra Orø Hallen v/Berit

e. Nyt fra Lokalforum 4305 v/Kristian

f.

Nyt fra ”kassemesteren” Annette

g. Nyt fra formanden Berit

Udgår, da vi ikke længere har repræsentant for
Beboerforeningen siddende i ø-kontorets
bestyrelse
Har sammen med Annie deltaget ved mødet på
Lyø:
- beboerforeninger livsvigtige for ø-trivsel
- vigtigt at opdatere info omkring øen og
videresende data til ø-sammenslutningen
- færgepriser og andet til formanden for øSammenslutningen
- reklame for ”ø-liv projekt”
- har vi budskaber/idéer fra vores ø, så gå
til medierne i denne ”agurketid”
- udviklingsplaner – lad os komme i gang!
Udlejningen går forrygende. Nye regler for
udlejning af ”Værestedet”
Kristian deltog ikke i mødet, hvor han skulle
referere fra Lyø. Ønsker først at referere til
Beboerforeningen, som han repræsenterer.
Malinda overtager foreningens regnskab.
Løn: 10000kr/år. De afholder møde med Steen
Parkel for at gøre overgangen færdig.
Berit kontakter ø-kontoret og takker nej til deres
tilbud vedr. foreningens regnskabsføring.
Formanden ønsker at foreningen fortsætter med
forskellige projekter:
Hvidbog, boliger på Orø, cykelstier og gerne andre
projektgrupper.

4 Punkter til behandling:
Den fremtidige opdatering af hjemmesiden – og
evt. nyt domænenavn

Send stof til arnekatholm@gmail.com.
Arne har lay-outet en ny hjemmeside og
arbejder på en side2 med titlen ”at bo på Orø”
domænenavnet: orøbeboerforening.dk

Stillingtagen til Ø-kontorets tilbud om
regnskabsføring og medlemsregistrering..

Blev behandlet under pkt.3f

Andenbehandling af forretningsordenen

Bred tilslutning til, at fjerne ”tavshedspligten”
fra forretningsordenen. Arne retter på vores
hjemmeside

Drøftelse af Beboerforeningens opgaver, nu hvor
Orø Nyt er blevet selvstændigt

Blev behandlet under pkt.3g. dog kunne vi
tilføje områder som:
- gør Orø synlig for vores politikere
- afholdelse af vælgermøde, hvor ALLE
politiske partier er repræsenteret

-

Nye aktiviteter
”Tilflytterbrochuren” – samarbejde med
Blomstrende Landsby, eller eget projekt?
Andre ideer

5 Eventuelt:

Bestyrelsens underskrift:

