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Orø Beboerforening 

1) Dagsorden nr. 6-22 
- Deltagere, afbud og evt. gæster 

 

Deltagere: Mogens Johansson, Lilian Petersen, 
Knud Ahm, Hans Jakob Sørensen, Birgitte Larsson 
og Signe Olsen. Afbud: Jan Olsen. 

2) Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden blev godkendt. 

3)  Formandens punkt 
- Lokalforums kandidatur 
- Endelig konstituering af sekretærpost 
- Åbne eller lukkede bestyrelsesmøder 
- Samarbejdsaftale om flagpladsen 
- Samle skrald dag 
- Vareudbring fra Brugsen 

 
 

Morgens har hele bestyrelses opbakning til at 
forsætte sit virke som næstformand i lokalforum. 
  
Lilian beholder sekretærposten formelt, men 
opgaverne fordeles mellem bestyrelses-
medlemmerne og Signe bliver fast referent. 
  
På generalforsamlingen blev foreslået at 
bestyrelsesmøder skulle være åbne for medlemmer. 
Bestyrelsen finder at lukkede møder er mere 
konstruktive, hvorfor bestyrelsesmøderne holdes 
lukkede. Men vi vil afholde to årlige åbne 
medlemsmøder. 
 
Flagpladsen ejes af menighedsrådet som har givet 
brugsretten til kulturbeholderen, som igen har givet 
den videre til Artdoor. Flagstangen og bordbænke 
sæt ejes dog af beboerforeningen som også historisk 
har haft brugsretten. Formanden arbejder på at 
sætte et møde op, hvor der kan laves en skriftlig 
aftale mellem de involverede parter.  
A1 Pallemøbler har tilbudt beboerforeningen at 
donere 3 bord/bænke sæt til flagpladsen.  
 
Samle skrald dag. Vi har modtaget en henvendelse 
om vi ville stå for en samle skrald dag inden pinse. 
Ren Natur har et tilbud til klubber eller forening, 
hvor disse kan tjene penge ved tage en skralderute 
på Orø. Vi laver et opslag på Face book herom.  
 
Vareudbringning fra brugsen er efterspurgt af nogle 
af vores ældre borgere. Men kun ældre der er 
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visiteret af kommunen, kan få udbragt vare fra 
brugsen. Vi undersøger problemets omfang til næste 
gang.    
 

4) Økonomi  
 

Mobilepay virker. 

5) Valg til Færgekontaktudvalg 
 

Mogens blev valgt. 

6) Arrangementer 
- Sankt Hans aften 23.juni 
- Orø dag 5.juli 

 
 

Lilian stod for planlægning af Sankt Hans sidste år. 
Alle i bestyrelsen giver tilsagn om deres deltagelse i, 
at arrangere og afholde Sankt hans i samarbejde 
med campingpladsen. Vi er i fuld gang med at træffe 
aftaler med de forskellige samarbejdspartnere. 
Campingpladsen stå for spisning og vil i år være åben 
for alle, hvilket ikke var muligt 2021 grundet Corona 
restriktioner. Der skal laves opslag på hjemmesiden, 
facebook og brugsen, hvor vi efterlyser kandidater til 
årets heks. En begrundet skriftlig indstilling skal 
være bestyrelsen i hænde inden næste 
bestyrelsesmøde 1. juni. 
 
De tidligere bestyrelsesmedlemmer Tianna og 
Henrik har fortsat arbejdet med at arrangere Orø 
dagen. Formanden tager kontakt til disse for at få en 
status. 
 

7) Emner fra dialogmøde 6. april 
 

De mange gode og konstruktive forslag fra vores 
medlemmer, blev gennemgået.  
Heraf vil vi arbejde på flere sociale angementer til 
efteråret. En del emner vedrørte trafiksikkerhed. Her 
følger vi den varslede generelle hastigheds-
nedsættelse på øen og tage så emnet op igen til 
efteråret. Emnerne vedr. kommunikation, sociale 
medier mv. tager vi op til efteråret.  
 

8) Sammenslutningen af danske småøer 
(SaDS) 
- Ø posten 

Et medlem har henvendt sig med ønsket om at Ø 
posten bliver omdelt til hele øen. Beboerforeningen 
modtager kun et eksemplar pr. medlem. Det er ikke 
indenfor foreningens budget at tilkøbe så mange 
ekstra eksemplarer, hvorfor hustandsomdeling ikke 
er muligt. Vi medgiver at formuleringen omkring 
omdeling af Ø posten, har været uklar på SaDS 
hjemmeside såvel som vores egen. Det er nu blevet 
rettet. Eksemplarer lægges i turistkontoret og i 
brugsen. 
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9) Årets mødedatoer Første onsdag i hver måned. Undtaget juli og 
december. Derfor 1.juni, 3.august, 7. september, 5. 
oktober, 3. november. 

10) Eventuelt 
 
 
 

Knud vil arbejde på at lave en undersøgelse af 
behovet for boliger på Orø.  
 
Vi aftaler at mødevært for 50 kr. pr. møde til at 
dække mødeforplejning. 

 
Referat Signe den 19. maj 2022. 
 
Punkter til kommende møder: 

- Manglende kontingentbetalinger 
- Forretningsorden tilpasset ny bestyrelse 
- Foreningens virke opdateret 
- Ø posten 
- GDPR opdateres 
- Trafiksikkerheden 
- Flere sociale angementer 
- Kommunikation 


