
 

 
 

Ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 20. oktober 2020 kl. 19.40 på Orø Skole. 
 
 
1) Dagsorden nr. 7-20 

a) Deltog 
b) Afbud 
c) Gæster 
d) Konstituering af bestyrelsen 

 
 

Referat.nr.  
a) Hans Jakob, Sofie, Lilian, Helene, 
Henrik, Peter, Tine, Hanne 
 
c) Hanne Duelund 
 

d )Helene træder ud af bestyrelsen.  
Hans Jakob træder ind i bestyrelsen. 
 

Kassererposten varetages af Hans Jakob.  
Bogføringen varetages eksternt  frem til 
næste generalforsamling til normal 
timepris. 
Ekstern har hæveadgang. 
Formand og kasserer har kiggeadgang. 
 

2) Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen er godkendt. 
 
 

3)  Regnskab, herunder status på skyldigt beløb til 
Lokalforum per 31.12.2019 samt 
problematikker vedr. SparNord mht. 
”Legitimering” overfor banken af nye 
bestyrelsesmedlemmer samt underskrifter til 
brug af kontoen med ny kasserer. 

 

Bestyrelsen afventer papirer fra banken 
til underskrift. 

4) Faste punkter:  
Kun påmindelser om vigtige ting: 

a) Ø-kontoret 
b) Færgekontaktudvalget 
c) Ø-sammenslutningen 
d) Orientering fra formanden, herunder 

trægheden i samarbejdet i den nye 
bestyrelse med deraf følgende 
komplikationer og efterfølgende ønsket fra 

a) Nye vedtægter fra Ø-kontoret er 
godkendt. Beboerforeningen er 
fremover ikke repræsenteret i Orø 
kontorets bestyrelse. 

b) Vi afventer et referat fra det 
kommende møde i 
Færgekontaktudvalget. 



den nyvalgte kasserer: Helene Garly, med 
ønsket om at trække sig fra 
bestyrelsesarbejdet. 

c) Der er møde i november i 
repræsentantskabet - Henrik deltager 
og kommer med et referat. 
 
Vandværks Seminar den 26.10. : Lilian 
deltager og  vender tilbage på næste 
møde med mere info om 
vandværkerne. 

d)  
5) Hvilke sager arbejder bestyrelsen med p.t. og 

indtil næste Generalforsamling februar 2021 
a) Flere Almene Boliger til Orø, Undergruppe 
b) Nye opdaterede Vedtægter, klar til næste GF 
c) Henvendelsen fra Orø Skole og 
forældregruppen bag skolen, læs Ø-rådet. 
d) Flytning af 3-6. klasser fra Orø Skole til 
Holbæk. 
e) Orø Beredskab 
f) Juletræstænding 

a) Der er sagt ja til at blive bygget 6 nye 
lejeboliger. 

b) Tekstændringer til næste møde: 
Peter, Lilian, Tine mødes om dette. 
Vedtægter og forretningsorden 
gennemgåes. Vi husker Hannes 
forslag til vedtægterne. 

c) Ø-rådet har sagt nej tak til 
beboerforeningens hjælp. 

d) Flytningen af klasserne er afblæst. 
e) Beredskab: Bestyrelsen har modtaget 

en henvendelse fra nogle medlemmer 
vedr. Orø Beredskab. Henvendelsen 
drejer sig om sygetransport i form af 
båd, helikopter landingsplads mm. 
Alle forslag blev fremført på mødet 
med Regionen.  

f) Juletræstænding: Tine og Lilian taler 
med Brugsen, Hestebedgård, Den 
gamle købmand. Vi tager det op på 
næste møde. Bestyrelsen afventer, 
hvordan corona retningslinjerne 
udvikler sig.  

 
 

 
6) Ny hjemmeside, udarbejdet af Gogo 

 
7) Eventuelt 

6) Flot hjemmeside! Diverse rettelser på 
hjemmesiden er sket.  
 
 
 
7) Lilian står for kommunikationen på 
facebook. Vi som beboerforening 
kommunikerer på Beboerforeningens 
facebook-gruppe. Bestyrelsen 
kommunikerer som udgangspunkt ikke på 
“For os der bor på Orø”. 
Lilian kontakter Henrik for administrator 
rettigheder til Beboerforeningens 
facebook side. 
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8) Næste møde  
 

 

Næste bestyrelsesmøde:  
Torsdag den 12. november kl 
19.30-21.00 
Torsdag den 14. januar kl 19.30-21.00 
 
Møde vedr. ændringer i vedtægter og 
forretningsorden 
Møde om tekstændringer: Tine sender 
forretningsorden og vedtægter ud på 
google drive til Peter og Lilian. 
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