september, imellem disse kan alle henvende sig til os om stort og småt. (som man altid har kunnet
gøre.) På borgermøderne kan der inviteres gæster, det være sig embedsmænd, politikere eller
bare nogen, der har noget på hjerte der vedrører Orø. Hvis man ønsker at have en dialog med et
udvalg eller nogle politikere fra Holbæk Kommunalbestyrelse henvender man sig til os, så forsøger
vi, at få dem til at møde op, jævnf. tidligere afholdte dialogmøder.
Færgerne
På borgermødet i 2018 blev der valgt et nyt Færgekontaktudvalg bestående af Ib Ballisager, Maria
Bjørk Steenersen Hansen og Henrik Persson.
Dette udvalg har nu formået at få begge færgeselskaber til at snakke sammen, således at der kan
findes fælles løsninger på transporten til og fra Orø.
Ø-sammenslutningens generalforsamling
I foråret deltog vi talstærkt ved Ø-sammenslutningens generalforsamling på Mandø. Det er altid til
stor glæde og inspiration, at komme ud og se, hvordan de andre ø-boeres liv og udfordringer former sig. Selve generalforsamlingen var en langstrakt affære, fordi beretningerne blev læst op fra
en ende af. Efterfølgende har vi foreslået, at man afholder den på en anden måde, således at der
bliver mere tid til debat af vigtige ting, men det kræver, at folk er ordentligt forberedte hjemmefra. Under eventuelt fremførte vi ideen om at oprette et Ø-boligselskab, men der var ikke meget
gehør for den ide. Til gengæld har vi selv arbejdet videre med at finde ud af, hvordan der kan skaffes flere lejeboliger på Orø. Efterspørgslen er stadigvæk stor og udfordringerne store.
Generalforsamlingen i år afholdes på Sejerø.
Repræsentation
Vi har det meste af året haft en repræsentant i Hallens bestyrelse. På et bestyrelsesmøde i efteråret besluttede vi imidlertid at få ryddet lidt op i vores repræsentationer, således at vores bestyrelsesmedlemmer ikke skal belastes af at rende til møder alle vide vegne og for at være mere retfærdige (vi kan jo ikke have repræsentation i alle foreninger på øen). Det medførte, at vi trak vores
repræsentant fra Hallen ud. Vi ønsker generelt at samarbejde med alle foreninger, som borgere,
der har udfordringer, som hører ind under Beboerforeningens formålsparagraf, men vil fremover
arbejde ud fra de henvendelser vi får.
Dialog:
For at fremme dialogen med øens indbyggere har vi nu arrangeret det sådan, at der sidder én fra
bestyrelsen på biblioteket en time før hvert bestyrelsesmøde. Her kan man komme og helt uformelt give udtryk for sine bekymringer. Vi vil lytte og være behjælpelige med at finde frem til rette
instans, der kan tage sig af problemet. Vi har også haft en intension om at oprette en levende ”Facebook”, på pladsen foran Brugsen nogle fredage eftermiddage i løbet af året. Foreløbig er det kun
lykkedes en gang. Meningen er, at man så kan komme og få en dialog med os om ting, der optager
jer. Vi har nemlig ikke lyst til at diskutere på Facebook, men vil hellere tage snakken face to face
med borgerne. I øvrigt har vi både en hjemmeside og en facebookside, hvor man kan orientere sig
om, hvad der rører sig i foreningen. Ligesom vi altid står til rådighed telefonisk eller via mail.
Skt. Hans
Til Skt. Hans afholdt vi i samarbejde med Orø Strand Camping en hyggelig Skt. Hans fest. Der var
mad, som campingpladsen stod for, musik som vi var fælles om og så de faste traditioner med

båltale, Hekse udnævnelse og afbrænding. Båltalen blev afholdt af John Harpøth, Holbæks viceborgmester, heksen blev Lasse Busk-Clausen. Han fik statuetten for sine mange gøremål og store
hjælpsomhed for øen. Heksen der blev sendt til Bloksbjerg, var fremstillet af SFO børnene på Orø
Skole.
Beredskabet
I løbet af foråret kom der meldinger om, at Vestsjællands Brandvæsen ville nedgradere beredskabet på Orø. Vi deltog i den anledning i et møde med vores nye borgmester Christina sammen med
Lasse Busk-Clausen, som jo er ”brandmajor” her på øen. Lasse havde gjort et kæmpe forarbejde
med at fremskaffe statistikker over alle vores beredskabs aktiviteter igennem en årrække. Borgmesteren var meget lydhør, og det hele mundede ud i at Holbæk Kommune betaler den halve million, som VSB mente de kunne spare på Orø, således at vi har kunnet bevare vores eget brandvæsen.
Trafik
Vi har i løbet af året på sidelinjen været involveret i fartbegrænsningsproblematikken. Overordnet
set har vi altid været meget opmærksomme på færdselssikkerheden på Orø. Imidlertid ønskede
Turist kontoret i Holbæk at tage sig af udfordringen. Så vi bakkede ud. Da man så ønskede at lave
en meningsmåling for at vejre stemningen trådte vi til og lavede en rundspørge ved hjælp af omdeling af en seddel pr. husstand. Denne meningstilkendegivelse afspejlede klart og tydeligt, at der
er et stort flertal på øen, der ønsker farten begrænset, især på tilkørselsvejene til færgerne. Politi,
kommune og vejdirektoratet har efterfølgende besigtiget forholdene, og de fandt i deres visdom
frem til den løsning, der nu kan ses rundt om. Vi har med andre ord ikke haft nogen som helst indflydelse på resultatet. Vi kan kun stille os tilfredse med, at der nu er 50 km på begge ”færgevejene” og i landsbyerne. Tilsyneladende har disse haft en gavnlig effekt på farten. Vi har påtalt, at vi
ikke synes, at chikanerne på Næsbyvej og Nørre Stængevej er hensigtsmæssige, men foreløbig er
der ingen, der har reageret på det.
For Orø-toget har det i hvert fald bevirket, at de nu ikke behøver at rende og sætte skilte op hver
gang, de vil køre med toget, og i øvrigt har de fået dispensation, så de nu også kan køre ud til dyreparken ved Orøstrand.
Orø dagen
Vi har haft en bod på Ellens Hjørne” på ø-dagen med den sædvanlige succes. Mange henvender sig
til os for at høre om øen, og hvad der sker her. Det er en sjov dag, som mange ser frem til.
Lægen
Vi erfarede på et tidspunkt, at vores læge Tommy Budek havde opsagt sin kontrakt om lægedækningen på Orø. Det var vi selvfølgelig meget kede af, men regionen slog stillingen op, og en anden
meldte sig. Den nye læge, Henrik Jepsen, har imidlertid også opsagt sin kontrakt med virkning fra
1/5 – 19. Udviklingen i den sag hører til i 2019.
Juletræ
Den første søndag i advent afholdt vi traditionen tro juletræstænding på pladsen ved Bryghuset.
Det var en stor succes med næsten 150 børn og voksne. Vi har efterfølgende fældet træet. Det var
simpelthen for ringe, men vi har fået et andet fra Stengården, der kan plantes, der hvor det første
stod.

Sheltere
Da Sune huserede på øen fik vi bevilget fem sheltere. Disse blev opstillede to ved Hegnegårdens
Skov to ved Vestre Løb og en i formandens have. De to der blev sat ved Vestre løb har voldt en del
problemer. De besøgende, der besøgte dem, var ikke typiske shelterfolk med behørig respekt for
naturen og naboerne, så i vores nød, så vi ingen anden løsning end at fjerne dem. De er nu opstillet på Campingpladsen, således at personalet der kan holde øje med dem. Dette er kun en midlertidig løsning og vi leder stadigvæk efter en bedre. Det kan være i form af et shelterlaug, der kan
føre tilsyn med dem eller andet. I denne proces har vi talt om at søge om penge til muldtoiletter.
Alene opsættelsen af sådanne vil kunne nedbringe generne for naboerne.
Besøgende
Vi har haft besøg af Landdistrikternes Fællesråd og Erhvervsminister Brian Mikkelsen. Dog ikke
samtidig, men begge parter fik en grundig om end komprimeret rundvisning på øen, alt imens vi
oplyste dem om, hvilke udfordringer, der er ved at være ø-bo. Om der kom noget ud af det, vides
ikke, men vi fik da vist en del af, hvad Orø har at byde på. Man kan så håbe, at de kan huske det,
når de skal lovgive om ø-forhold på tinge.
Flagstang
Beboerforeningen administrerer øens flagstang, og det er lidt op ad bakke. Vi har fået sat en stang
på, så den nu fremstår nogenlunde præsentabel, men nogen har skåret flaglinen over og nogen
har trukket den ned. Det betyder at vi nu har en flagstang uden line. Det er det ikke nemt at flage
med. Jeg håber, at vi kan få sat en ny line i inden ø-dagen men det er meget afhængigt af, om vi
kan finde en måde, at komme op til toppen på.
Skoleleder
På opfordring fra den øverste skoleleder I Holbæk, Morten Mygind, har vi deltaget i ansættelsesproceduren af ny skoleleder til Orø Skole, da May-Britt Just ønskede at gå på pension. Efter flere
ansættelsessamtaler enedes man om at ansætte Anette Volfing Højager, der tidligere har arbejdet
som lærer på skolen. Anette er nu tiltrådt stillingen.
Ø-pedel
Der er til stadighed mange opgaver på øen, der kunne udføres af en ø-pedel. Som situationen er
nu er Tom ansat til dette, men opgaverne er mange flere end han kan overkomme. Vi har foreslået
Bente Mehan, der nu er vores kontaktperson til Holbæk Kommune, at Tom blev aflastet med en
ekstra hånd. Vi har mange gode ideer til, hvilke arbejder en ekstra M/K kunne løse. Det kunne
være opsyn med sheltere, flisning af haveaffald, tilsyn med trampestier og meget mere. Men foreløbig, er der ikke kommet noget konstruktivt ud af vores forespørgsel.
Bestyrelsen

