Orø Beboerforening
Ordinært bestyrelsesmøde 30. maj kl. 18.00 på Østre Færgevej 48.
1) Dagsorden nr. 7-22
- Deltagere, afbud og evt. gæster

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

2) Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3) Formandens punkt
- Lokal forums
- Flagpladsen
- Vareudbringning
- Lægeordning

Bestyrelsen bakker op omkring de meldinger
formanden er kommet med på Facebook,
hvor vi i beboerforeningen er klar til at
overtage opgaver og udvalg fra lokalforum,
såfremt lokalforum ender med at blive
nedlagt.
Vedr. flagpladsen, så har Mogens skrevet til
menighedsrådets formand og fået lov at
opstille de 2 bordebænkesæt der er doneret
af A1 pallemøbler.
Vareudbringning fra Brugsen er en
igangværende en sag, hvor vi stadigt er ved at
undersøge behovets omfang.
Regionen har opsagt vores læge. De har
orienteret om, at de vil opgradere vores
lægeordning fra en kvart til en halvtidsstilling.
Formanden har været i kontakt med det nære
sundhedsudvalg i regionen og har indledt en
dialog omkring mulighederne for, at regionen
etablerer en ny lægeklinik på Orø, således at
en halvtidslæge stillingen bliver attraktiv. De
vil drøfte vores forslag.

4) Økonomi

Kassereren er ved at have fået adgang til
vores bank, e-Boks og mobilepay. Vi har
bevilget 500 kr. til en gave fra medlemmerne
af SaDS, til Dorthe Winther den afgående
formand for SaDS, for hendes over 20-årige
virke som henholdsvis næstformand og
formand.
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Lilian udarbejder et udmeldelsesbrev til de
medlemmer der endnu ikke har betalt for i år.
5) Sankt Hans aften
- Bål
- Båltaler
- Årets Heks
- Musik indslag
- Børne aktivitet
- Beboerforeningsbod

Formanden søger en båltilladelse. Lars
Foverskov skaffer brænde til bålet fra
genbrugspladsen og transporterer det ned til
bålpladsen for 1250 kr.
Årets båltaler er plads.
Lilian har lavet et opslag om kandidater til
årets heks, som offentliggøres snarest.
Kandidater skal indstilles senest d. 12. juni.
Musik er ikke på plads. Campingpladsen kan
lave en playliste som kan spille under
spisningen. Knud henvender sig til orøtoget
og undersøger om toget kan køre fra brugsen
til campingen til Sankt Hans.
Signe og Mogens har lavet en troldejagt for
børn med 10 poster. Kirsten tager kontakt til
Brugsen og høre om de vil donere børne
præmier og Lilian taler med campingpladsen
om en hovedpræmie.
Rekvisitter til beboerforeningsbod er
modtaget fra tidligere formand.
Vi holder et planlægningsmøde mandag d.13.
kl. 18 på Campingpladsen.

6) Orø dag 5. juni

Mogens vil lave en bod på Brøndevej med
salg af beboerforeningens muleposer og
Signe laver en quiz til besøgende. Vi vil søge
at lave en kurv med donerede lokale
specialiteter, som præmie til quizzen.
Vinderen findes ved lodtrækning mellem
rigtige besvarelser.

7) Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS)

Øposten kommer i denne uge og Mogens skal
lave et nyhedsbrev der kan sendes med.
Hans Jacob skal vise et par TV2 journalister
rundt og se på familie aktiviteter på Orø.
Lilian har valgt at stille op til bestyrelse i SaDS.
Vi støtter op om hendes kandidatur.

8) Eventuelt

Næste møde 3 aug.
Formanden har modtaget alle
beboerforeningens historiske dokumenter.
Dokumenter mere end 5 år gamle er
videregivet til museet lokalhistorisk arkiv
Orøminder.

Referent Signe Olsen 31.5.2022
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