Indkaldelse til bestyrelsesmøde i Beboerforeningen
onsdag d. 16.november 2011 kl. 19.00 på Biblioteket
Dagsorden

Referat nr.

a: Deltog:

Annette, Annie, Berit, Kristian og Steen

b: Afbud fra:

Arne

c:

Ikke fremmødte

2 Godkendelse af dagsorden og referat :

3 Meddelelser fra:
3a) Lokalforum 4305 v/Kristian

Referat godkendt
Pkt. 5a udgår, mens der orienteres fra
”trampestigruppen” ved Annette & Steen
Næste dialogmøde skal ledes af en ”neutral”
person.
Mødet skal indeholde langt færre punkter med
mulighed for en ordentlig debat.
Lokalforum afholder julemøde på kroen.

b) Kasserer v. Annette

Har haft kontakt til MaLinda, der ikke har fået
noget ”name-id” endnu, hvorfor hun IKKE kan
logge sig ind i vores regnskab.
Annette kontakter MaLinda igen på fredag, inden
hun rejser på ferie.

c) Ø-kontoret v. Arne

-

d)

Fra repræsentantskabsmødt: meget forskellig
behandling fra kommuner med småfærger – nogle
støtter, mens andre skærer ned. Øsammenslutningen siger NEJ til, at det ”kun” er
embedsfolk, der ta’r stilling til færgedriften. Der
BØR/SKAL være politikere med ”inde over”.
-Vores færge: man har fundet store besparelser
omkring brændstofkøb, koncentreret billettering
o.a. – faktisk har man sparet mere end forlangt.
Ib Ballisager har ”fundet på en lille ekstraindtægt”
for ø-kontoret: har du tabt dit færgekort, kan du få
et nyt på ø-kontoret mod at betale ekstra 50kr –
hvorfor kan denne ”ny” billet ikke købes på
færgen?
Annette spørger Kristian, om han ikke kan være
interesseret i at få en journalist med på
færgesagen som formand for Beboerforeningen –
Kristian melder OK

ø-sammenslutningen v. Kristian

Intet nyt fra Orø hallen. På mødet d.29.november i
halbestyrelsen vil der være nyt om den ny
tilskudsordning
e) OrøHallen v. Berit

4 Punkter til behandling:

BOSÆTNING oplæg v. Annie og
Kristian med ny inspiration fra Odense

Bosætningskampagne d.12.maj i København,
Odense og Århus med efterfølgende
besøgsdag på øerne d.9.juni (se bilag fra
Kristian)
I den forbindelse afholder vi arbejdsmøde
onsdag d.30.november med henblik på
planlægning af generalforsamling i februar
samt planlægning af et konkretiseringsmøde i
januar omkring bosætningsprojektet.
Fra Tunø – hvert kvartal afholdes der møde
med borgmester + andre fra byrådet
Fra Fejø – man udsteder orange familiebilletter
Fra Fur – ressourcestærke tilflyttere, der søger
nærhed – tryghed – gode samtalr
Placement.no–mentorcorps kan placere folk
fra Holland og Belgien på danske småøer
Bymennesker kan leje jord hos landmænd,
hvis de dyrker ”et eller andet økologisk”.
Vi skal huske at ”Akutfunktionen” ved økontoret om 5år vil koste ca. 17000kr/år i
vedligeholdelse.

5 Eventuelt:
5a) Tilbagetræden/tilbagekaldelse v.
Arne
5b) ”Trampestier m. gæster” v. Arne/Steen

Bestyrelsens underskrift.

Vedr. fjordstien på Orø har arb.gruppen ved
Annette og Steen kontaktet Osvald fra Orøcykelklub ligesom alle ”Adventuredeltagere”
er blevet orienteret og spurgt vedr. det ny
tiltag.
Den går nu videre med at finde en dato for et
”fjordsti 40 – møde”

