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1) Dagsorden nr. 1-20
a) Deltog
b) Afbud
c) Gæster

Referat.nr. 1-20
a) Helene, Jens, Lilian, Jette, Henrik
b) Peter
c) Henrik B. Jensen og Hanne Duelund

2) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3) Regnskab

Godkendt (incl. Budget 2020 og
perioderegnskab)

4) Faste punkter:
Kun påmindelser om vigtige ting:
a) Ø-kontoret

a) Intet

b) Færgekontaktudvalget

b) Henrik orienterede om møde i
udvalget og om brevet til
ministerierne.
Hanne D. stillede en række
spørgsmål bl.a. det, at der var lagt
ting på hjemmesiden, der ikke skulle
have været lagt op. De har klaget til
Datatilsynet over, at der stod email-adresser i deres brev, som var
lagt på nettet og over, at der var
lagt en skrivelse op, som vi havde
fået fra Holbæk kommune.
Henrik B. redegjorde for hele
historien.
Bestyrelsen er ansvarlig for
hjemmesiden.
Der var enighed om, at der holdes
et møde mellem øsammenslutningen og Jens og
Henrik B. Jensen om de kringlede
regler om godstilskud

c) Ø-sammenslutningen

d) Orientering fra formanden

c) Intet
d) Intet
5) Nabo-go

Jens orienterede om nabo-go

6) Nedlæggelse af lokalforum

Vi tager mailen fra kommunen til
efterretning. Der var ikke noget nyt i
mailen. Jens skriver ”Nå” til Brian
Ahlquist, og så er resten op til
kommunen.

7) Ø-prisen

Vi lader det ligge.

8) Generalforsamling
a. Indkaldelse
b. Valg
c. Hvor

a) Kommer i Orønyt
b) Fremgår af indkaldelsen
c) Forsamlingshuset

9) Brainstorm om Informationsmøde for tilflyttere

Venter til marts-mødet.

10) Grundvand

Hans har fået lov til at hente 24.000m3
vand op til markvanding. Vi hører de
involverede vandværker.

11) Eventuelt

Skvulp. Vi kan ikke deltage, da vi ikke er
lokalforum.
Henvendelse fra Jens Johan Dahlkild,
Orø fællesjord. De arbejder med at
købe jord til at dyrke økologisk.
De 2 sheltere fra campingpladsen skal
flyttes. Jens taler med camping-Jens

12) Næste møde

Den 10. februar
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