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6) Loppemarked 
 

Der er bestilt stand – Erik og Jens deltager. 
 

7) Vindmøller  
 

Beboerforeningen ønsker at give Energi- og Miljø-
gruppen arbejdsro, men vil gå ind i sagen, hvis gruppen 
viser tegn på at ”smuldre”. 

8) Hallen 
 

Madlavning sker ikke længere i Værestedet. 
Hallens generalforsamling er fastsat til 26. april 2016. Det 
aftaltes, at referater fra Hallens bestyrelsesmøder 
fremover udsendes pr. mail til alle i Beboerforeningens 
bestyrelse. 

9) Færgekontaktudvalget 
 

Holbækfærgen har i 2015 været ”en god forretning”, selv 
om der har været sygdom og personaleudskiftning. 
Alternativ færge til personer og cykler indsættes, når 
færgen skal i dok fra 25. – 29. april. Der kommer cruises 
igen i sommeren 2016, dog lidt færre end i 2015. Der 
sejles i pendulfart ved store arrangementer som Ø-dag 
og vikingemarked. Referater fra Færgekontaktudvalget 
udsendes fremover pr. mail. 

10) Lokalforum 
 

Referat fra seneste møde er udsendt af Peter Bach 
Larsen, der ikke selv deltog i mødet. 

11) Orøkontoret 
 

Gitte Busk-Clausen har endnu ikke modtaget referatet, 
det vil blive udsendt snarest muligt (er modtaget d. 
22.3.2016). 

12) LAG Småøerne  
       Bestyrelsesmøde den 6. april 
       Generalforsamling den 30. april 
 

Der søges støttemidler på i alt 1,8 mio.kr. 
LAG Småøerne holder sin årlige generalforsamling lørdag 
den 30. april 2016 på HOTEL PLAZA, Østre Stationsvej 24, 
5000 Odense C. Forud for generalforsamlingen holdes et 
tema- og debatmøde om Småøerne: afvikling eller nye 
veje til overlevelse og udvikling. Til dette tema- og 
debatmøde er inviteret lektor Jørgen Møller, Aalborg 
Universitet, til en debat om fremtiden for de danske 
småøer. Det gør han under overskriften Småøerne: 
afvikling eller nye veje til overlevelse og udvikling.  

13) Ø-generalforsamling 
 

20.-22. maj på Venø. Følgende deltager: 
Jens Bloch, Gitte Busk-Clausen, Henrik Persson & Birte 
Elzer, Erik & Gurli Fuchs, Ib & Aase Ballisager. Erik Fuchs 
vælges til Ø-sammenslutningens bestyrelse for Orø. 

14) Skt.Hans 
 

Der er tilsagn fra borgmesteren som båltaler. Orø Koret 
kontaktes – Henrik Persson er tidsmæssigt presset og 
melder fra som lydmand. I stedet foreslås Chris Hansen.  
Jens Bloch skriver kort indlæg til Orø Nyt og efterlyser 
nomineringer til Årets Heks. 

15) Evt. 
 

Det aftaltes, at Hestebedgård i.f.m. Orø Midsommer-
dage kan låne Beboerforeningens festtelte, der alligevel 
står opbevaret på Hestebedgård. 

16) Næste møde. 
 

12. april 2016 kl. 19.00 på Ø-kontoret. 

 


