
Bestyrelsens beretning for 2020 
 
 
 
Ved indgangen til 2020 bestod bestyrelsen af: 
Jens Bloch, formand 
Jette Porting, næstformand 
Henrik Persson, kasserer og repræsentant i Færgekontaktudvalget 
Peter Bach Larsen, sekretær og repræsentant for Orø i SaDS 
Helene Garly, bestyrelsesmedlem 
 
 
Efter generalforsamlingen afholdt d. 18. august 2020 konstituerede denne nye 
bestyrelse sig som følger: 
Peter Bach Larsen, Formand                                                                                              
Sofie Bay, Næstformand & Beboerforeningens repræsentant i færgekontaktudvalget                                                             
Helene Garly Kasserer                                                                                                    
Tine Just Pedersen Sekretær                                                                                         
Henrik Bianchy Jensen, Bestyrelsesmedlem og Ø-kontaktperson ift. SaDS. 
Som suppleanter var Hans Jakob Arli Sørensen samt Lilian Petersen valgt. 
 
 
 
Denne bestyrelse fortsatte i to måneder i 2020, indtil d. 20. oktober hvor Helene 
desværre meddelte at hun stoppede i bestyrelsen grundet samarbejdsproblemer. 
Hans Jakob trådte som 1. suppleant ind i bestyrelsen og kassererposten blev 
overtaget af Hans Jakob. Bogføringen varetages eksternt, minimum frem til næste 
generalforsamling til en aftalt timepris. Ekstern bogholder er Pia Simonsen som nu 
har hæveadgang, men kun sammen med kasserer i forening. Formanden har kun 
kiggeadgang. 
 
 
 
Denne ændrede bestyrelse holdt desværre kun til den 12. november 2020, idet den 
valgte næstformand: Sofie Bay her meddelte sin beslutning om at trække sig fra 
bestyrelsen, hvorved 2. suppleant Lilian Petersen herefter indtrådte. Begrundelsen 
fra Sofie var personlig pga. et nyt kommende uddannelsesforløb. 
 
 



Således er bestyrelsen herefter således sammensat: 
Peter Bach Larsen, Formand                                                                                             
Lilian Petersen, Næstformand 
Hans Jakob Arli Sørensen, Kasserer                                                                                                    
Tine Just Pedersen Sekretær                                                                                         
Henrik Bianchy Jensen, Bestyrelsesmedlem og Ø-kontaktperson ift. SaDS. 
Sofie Bay er fortsat Beboerforeningens repræsentant i færgekontaktudvalget. 
Denne sidste bestyrelsesændring har således holdt til GF i dag, d. 17.aug.2021                                                 
 
 
Færgerne 
På borgermødet d. 1. oktober 2019 blev der valgt et nyt Færgekontaktudvalg 
bestående af Ib Ballisager og Henrik B. Jensen. Yderligere bestod 
færgekontaktudvalget ult. 2019 af Kim Kennedy, repræsentant fra Orø Bådelaug, 
Henrik Persson fra Orø Beboerforening samt Peter Bach Larsen fra OrøKontor. 
Under mødet i Færgekontaktudvalget 22. oktober 2020 trak formand Ib Ballisager sig 
fra udvalget og ny formand blev Henrik B. Jensen, Kim Kennedy blev valgt som 
næstformand og Birgit Kaufmann, repræsentant fra OrøKontor blev valgt som 
sekretær, men kun for dette møde. Sofie Bay var repræsentant for Orø 
Beboerforening. Der blev ikke valgt en erstatning for Ib Ballisager, hvorfor udvalget 
p.t. består af 4 personer og ikke 5 som der rettelig skal være. (afventer valg og 
etablering af Lokalforum ifm. nyvalg til Færgekontaktudvalget). 
Der blev afholdt et møde imellem SaDS og Orø Beboerforening, efter ønske fra 
Henrik B. Jensen. Fra Beboerforeningen deltog ud over Henrik B. Jensen, Jens Bloch 
& Peter Bach Larsen. Mødet blev afholdt d.5. marts 2020 på Korsør Bibliotek og 
omhandlede alene div. tilskudsordninger til kommuner med småøer og tilhørende 
færgedrift. Under mødet blev der udleveret de relevante bilag og SaDS svarede på 
spørgsmål fra deltagerne. Mødet sluttede med at konkludere at vi havde fået svar på 
vores spørgsmål og takkede Dorthe & Lise fra SaDS for deres tid.  
Efter afholdelsen af mødet d. 5/3 afsendte Jens Bloch et brev pva. Beboerforeningen 
til Østre Færge, med ønsket om at færgeledelsen fortsat vurderer den mest 
hensigtsmæssige billetstruktur, således at det endelige resultat forventeligt kan 
tilgodese beboerne og de erhvervsdrivende på Orø. Dette brev var ikke foranlediget 
af mødet m. SaDS i Korsør, men pga. ændret billet-og pris struktur på Østre Færge. 
 
Ø-sammenslutningens generalforsamling 
Grundet Corona problematikken blev Ø-sammenslutningens generalforsamling 
afholdt d. 28. juni 2020 på Vissenbjerg Kro som et dagsmøde d. 28. juni. 
Beboerforeningen kunne ikke deltage i denne GF, primært pga. Corona.  



 
 
OrøKontor 
Efter årsmødet i OrøKontor primo oktober blev de nye vedtægter fremlagt og man 
ønskede ikke længere repræsentation fra Beboerforeningen i OrøKontors bestyrelse. 
 
 
Nye vedtægter i Beboerforeningen 

Der blev fremlagt og foreslået nye vedtægter for Beboerforeningen i løbet af 
efteråret 2020. Disse forslag blev der arbejdet videre på og de er nu endelig klar til 
fremlæggelse i dag på GF, forhåbentlig kan vi få en godkendelse. 
Modifikationerne er på få punkter, som ikke længere er tidssvarende og eller 
relevante. Bl.a. at annoncering af GF ikke skal ske via Orø Nyt eller anden avis. Denne 
begrænsning er blot uhensigtsmæssig og omkostningskrævende, især da Orø Nyt 
ikke udkommer p.t. 
 
Dialog 
For at fremme dialogen med øens indbyggere har vi i disse Corona tider desværre 
måtte begrænse dialogen til at omfatte mails, via informationer på vores 
hjemmeside, på Beboerforeningens Facebook side og nyhedsbreve uddelt til 
medlemmer sammen med Ø-Posten. Vi har siden november måned 2020 været 
nødsaget til at afholde bestyrelsesmøder via telekommunikation. 
 
Lægeordningen på Orø 
Repræsentanter for Beboerforeningens bestyrelse havde i februar 2020 besøg af 
formand Trine Birk Andersen fra ”Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen”, Region 
Sjælland. Trine ville høre om hvordan den nuværende aftale med lægen forløb. Hun 
fik den tilbagemelding at det umiddelbart virkede som en succes. Der var p.t. 3 ugers 
ventetid på en lægeaftale her på Orø. Beboerforeningen kunne ønske at denne tid 
mindst blev halveret, f.eks. ved at vi fik en læge 1½ dag om ugen. Dette kan 
Regionen dog ikke kræve af lægehuset. Efterfølgende har Beboerforeningen v/Jens 
Bloch forespurgt Lægehuset v. Franz Ourø, men desværre afslag af at få en læge 
yderligere én dag, idet der ikke p.t. var kapacitet hertil pga. en generel lægemangel i 
regionen. En evt. ekstra omkostning skulle efterfølgende henføres direkte til 
regionen.  
 Lægehuset fastholder således en ugentlig dag hvor der er læge bemanding, p.t. 
torsdage, men der er fortsat sygeplejerske på hverdage på Orø. 
 



Skt. Hans bålet d. 23. juni 2020 måtte vi desværre aflyse grundet 
forsamlingsforbuddet på max. 50 personer. 
 
Fakkeltoget 1. søndag i advent, hvor vi traditionelt tænder Orøs juletræ, måtte vi 
desværre også aflyse i 2020 grundet forsamlingsforbuddet. Dog fik vi plantet et nyt 
lille grantræ v. Pizzahuset samt udsmykket dette med julelys der blev tændt søndag 
d. 29. november 2020. Den 1. søndag i advent.  
 
Beredskabet 
I løbet af august måned kom der meldinger om, at Østre Færge ville ophøre med at 
have en beredskabsaftale om natten med Regionen Sjælland. Beboerforeningen 
deltog i den anledning i et fælles informationsmøde med repræsentanter for Region 
Sjælland, Holbæk Kommune samt Beredskabstjenesten torsdag d. 1. oktober 2020. 
Mødet blev afholdt i Orø Hallen og transmitteret via video, idet der kun var inviteret 
få repræsentanter fra Orø grundet forsamlingsforbuddet. 
Vi fik oplyst at Østre Færge A/S havde meddelt regionen, at de fra den 1. oktober 
ikke længere sejler for beredskabet ved brand, akut sygdom og lignende på Orø. 
Politi, Brandvæsen, Region Sjælland og Holbæk Kommune har i fællesskab fundet en 
ny ordning, der sikrer, at alle beredskabsparter er klar og kan komme til øen med 
uændret responstid ved hjælp af Orø-færgen. Aftalen med Orø-færgen, der trådte i 
kraft natten til torsdag den 1. oktober 2020, sikrer borgerne ved behov for 
udrykning. På borgermødet var der deltagelse af beredskabsparterne, som også 
kunne besvare de fleste spørgsmål. 
Alle deltagere fra Orø stillede relevante spørgsmål – og panelet af eksperter svarede 
beredvilligt, men vi fik ikke oplyst hvorfor regionen ikke kunne eller ville indgå en ny 
aftale med Østre Færge. Efterfølgende har beredskabet udtrykt glæde ved at akut 
udrykninger om natten, på vej tilbage mod Holbæk, kunne behandle patienterne i 
ambulancen, i stedet for at skulle suse via Hornsherreds små og krogede veje mod 
Holbæk Hospital. Ved ekstremt akut udrykning kommer der dog fortsat Helikopter 
assistance som vanligt og det går hurtigt: Orø til Rigshospitalet tager kun 20 min. 
 
 
Besøgende 
I sommeren 2020 fik Orø et ekstra stort besøg via de mange gratis overfarter til 
personer, med og uden cykler. Sidst på sommeren var også biler gratis. Vi klarede det 
dog alligevel, vist nok med hiv og sving.  
 
 
Flagstang 



Beboerforeningen administrerer øens flagstang, i december blev der ophængt en 
lyskæde – der kunne pynte lidt i december mørket. Jens Bloch har påtaget sig jobbet 
som flagmand og hjælper således med flagning ved specielle mærkedage igennem 
året. 
 
Sheltere 
Allerede i januar 2020 ønskede Campingpladsen af få fjernet de to sheltere der var 
placeret der ex. Vesterløb. (Først i foråret 2021 lykkedes det at finde en placering v. Noahs Ark, 

v. Østre Færge.) Lilian Petersen har været aktiv med at fremfinde regler og arrangere at de 
lokaliteter hvor sheltere er placeret, figurerer korrekt på opslagskort, idet det er selve lodsejerne, 
hvor shelterne er placeret, der skal indrapportere stederne. 

 
Almene boliger 
Via fællesskaber Bente Meehan fik vi primo 2020 oplyst at Holbæk Kommune og VAB 
arbejder videre med et forslag til ny lokalplan syd for Syvvejen, med det formål at 
kunne opføre nye almene boliger når økonomien i Holbæk Kommune muliggør 
dette. Fra SaDS fik vi fået oplyst at de havde haft et møde i Folketinget hos Udvalget 
for Småøer, hvor boligsituationen og de manglende lejeboliger på småøerne var på 
Dagsordenen. Der blev afholdt en HØRING omkring alment boligbyggeri, hvor ø -
kommuner samt boligselskaber var indbudt. Der blev indsamlet data fra alle 
småøerne om navn på hvilket boligselskab, antal lejligheder, opførelses år samt om 
disse var forbeholdt en bestemt målgruppe. Orø svarede herpå således: VAB: 16 
almene boliger i 1988 og 12 ældreboliger 1996. 
(Efterfølgende har VAB i 2020/2021 planlagt opførelsen af 6 nye almene boliger på et areal ved 
siden af Elnebjerg Centeret. Vi har endnu ikke fået oplyst byggestart, men forventer at dette kan 
ske inden vintersæsonen starter ult.2021.) 

 
Ny hjemmeside for Orø Beboerforening 
Det blev besluttet af få hjælp med at udarbejde en nye hjemmeside til 
Beboerforeningen. Denne side kom hurtigt i gang og vi takker selvfølgelig Gogo for 
denne hurtige og dygtige indsats for Beboerforeningen. 
 
Slutteligt vil jeg takke øens beboere for at forstå problemstillingen igennem denne 
voldsomme Corona-krise vi alle har været igennem og som har afstedkommet en 
noget anderledes arbejdsform og forum med det resultat af manglende afholdelse af 
fysiske møder over det seneste halvandet års tidsforløb. 


