gere.
Dorthe Winther roser Eriks indsats omkring
argumenter for eget postnummer – notatet går
videre til MF Mette Dencker, som bringer
spørgsmålet op i Folketinget.
Ø-LAG: Støtte på ca. 100.000 kr. til Forsamlingshuset.
Habilitetsreglerne har været behandlet,
desværre fastholdes nuværende regler. Orø vil
formentlig igen stille med en busfuld aktive
beboere på næste års generalforsamling for at
ændre de urimelige regler.
Erhvervsstyrelsen har overtaget styringen af
LAG-midler fra det tidligere ministerium for ByBolig & Landdistrikter.
3) Ny og bedre flagline indkøbt. Osvald får
listen over officielle flagdage, forslag til interne
regler er mailet rundt, der skal tilføjes Runde
fødselsdage og Bryllupper.
4) Fra Færgekontaktudvalget oplyser Gitte:
Bærbare terminaler til billettering er allerede
slidte, vil være kostbare at reparere.
Korte cruises har ikke været den store succes,
derimod Orø Rundt var et tilløbsstykke.
Lars Wolfgang vil søge dispensation for passagertal i.f.m. næste års Orø Dag for at undgå
kødannelse og afviste passagerer, evt. også
i.f.m. MC-træf og OrøLøbet.
Færgen skal i dok i april 2016, man vil forsøge
at få en erstatningsfærge, da busløsningen var
for dyr.
Ny skipper ansat – desværre ham der påsejlede
molen i Holbæk.
Private kan leje færgen til arrangementer – Clay
og Kroen har planer herom.
Færgeledelsen vil gerne leje det ene af de nye
huse på havnen, der foreligger dog ikke noget
om formålet.
Stadig debat om reduktion af fragtpriserne,
Østre Færge vil ikke være med, Erik Fuchs
tilbyder at skrive en klage til Transportministeriet, hvor Holbæk Erhvervsforum og
lokale håndværker er medunderskrivere.
4) Bosætning - status

4 huse solgt siden sidste møde (Gulstads på
Bygaden, Islænder-Flemmings på Brøndevej
samt 2 huse på Syvvejen). Jens og Gitte får
stadig mange henvendelser fra potentielle
lejere, men Jens er træt af ”romantikere, der
tror at de kan bo næsten gratis og holde høns
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5) Turisme og vækst fra Ø-sammenslutningen
og Sune.
a) Lystfiskerturisme.
b) Evaluering af turistsæsonen 2015.

6) Erhvervssalon By Night
7) Demonstrationsøen

8) Borgerbudgettering (Toiletvogn – Henrik)

9) Skulpturpark ved flagstangen.

10) Evt
a) Orøløbet.
b) Gæster (Vindere af ophold i.f.m.
Folkemødet)
c) Henvendelse fra Sune ang. fælles
julearrangement.

og geder, men som hopper af på målstregen
p.g.a. mærkelige allergier”
a) Møde på Kroen den 16. november. Sune har
skrevet på lystfiskerkortet, at der må parkeres i
Enghaven. Dette er uheldigt, da det strider mod
grundejerforeningens regler. Der fulgte en kort
debat om mulige parkeringspladser, det skal
være på vestsiden af Næsset, hvor de bedste
fiskepladser er.
b) Sune laver evaluering/effektmåling af sæsonen 2015 sammenlignet med 2014.
Punktet udgår.
Stor fokus på bosætningskampagnen. Debat
om ”sundhedshus” dukker jævnligt op. Der er
tale om et hus til fremme af den generelle folkesundhed, ikke en erstatning for lægen.
Trampestier: Der bør skiltes med ”hvor anstrengende” en konkret tur er, opdelt i kategori 1-23-4, så turisterne er informeret, men naturoplevelsen bevares. Drøftes med Sune.
Orø har fået tildelt 100.000 kr. til fordeling
mellem en række projekter efter afstemning/
pointsystem. Henrik foreslår at der ansøges om
10.000 kr. til renovering af den nuværende
toiletvogn, som udlånes til alle foreninger i
forbindelse med fester og kulturelle aktiviteter.
Prisen dækker nye udvendige plader, indvendige døre, armaturer, belysning samt nye
toiletter (Priser iflg. nettet).
Steen Langvad og Martin Bruggisser har foreslået en skulpturpark med deres værker opstillet ved Flagpladsen. Udsættes til næste møde,
hvor kunstnerne evt. inviteres til at deltage.
a) Til brug ved fremtidig markedsføring i.f.m.
Orødagen, Orøløbet o.lign. købes et klapbord
fra Harald Nyborg, hvorpå der kan ”klipses” et
skilt med logo og teksten Orø Beboerforening.
Kan bruges både indendørs og udendørs. Jens
spørger Osvald, om han vil udforme skiltet.
b)Punktet udgik.
c) Sune foreslår et fælles juletræs-arrangement
søndag den 29. november. Der er ikke tale om
at Beboerforeningen skal skyde penge i arrangementet, tværtimod kan vi nok tjene lidt på
det. Jens vil gerne lave forarbejdet og søge tilskud til underholdning m.v. sammen med Sune,
men er selv forhindret i at deltage p.g.a. ferie.
Gitte, Henrik og Berit støtter deltagelse i arrangementet – Lasse Busk foreslås som julemand.
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Jens skriver kort indlæg til Orø Nyt om
a) Demonstrationsø
b) Borgerbudgettering
Næste møde: Tirsdag den 13. oktober 2015 kl. 19.00 på Ø-kontoret.
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