Formands beretning for 2015.
Vi afholdt generalforsamling sidste år den 25. februar i Forsamlingshuset med et pænt
fremmøde. Kristian og Jens blev genvalgt uden modkandidater og Erik og Peter blev
valgt som suppleanter. Umiddelbart efter generalforsamlingen besluttede Kristian
Krøger sig for at trække sig ud af bestyrelsen, fordi han var uenig i formandens linje, og
derfor indtrådte Erik i bestyrelsen. Peter har som anden suppleant flittigt og
konstruktivt deltaget i bestyrelsesmøderne siden. Vi blev konstitueret som følger:
Formand
Jens Bloch
Næstformand
Gitte Busk-Clausen
Kasserer
Henrik Person
Sekretær
Berit Tannebæk
Bestyrelsesmedl.
Erik Fuchs
Vores udvalgsposter blev fordelt som følger: Ø-sammenslutningen Erik Fuchs –
lokalforum og Orøkontor Jens Bloch – Færgekontaktudvalg Gitte Busk-C. og Hallen
Berit Tannebæk. Siden har vi omfordelt dem således at Peter tager sig af lokalforum
og Gitte af Orøkontoret.
Vores første officielle opgave i det ”nye” år blev et møde med embedsmænd fra
Holbæk Kommune om udmøntningen af den nye planlov, der var blevet vedtaget
I Folketinget sidst på året 2014. Mødet var konstruktivt og embedsmændene lyttede
til vore forslag og tog det skema til ansøgning om dispensation , som Henrik havde
udformet, til sig . Senere på foråret fik vi så meddelelse om, at man havde tiltrådt
forslaget i Byrådet, således at man nu kan leje sit sommerhus ud til helårsbeboelse.
Den ansøgte dispensation varer nu i 5 år imod to år tidligere. Kommunen har også
indvilget i at se lempeligere på ansøgning fra ejere af sommerhuse til
helårsbeboelse, og vil også her give 5 årige dispensationer.
Bestyrelsen har i den forbindelse forholdt os til flexbolig ordningen og er enige
om, at det er bedre , at helårshusene bliver brugt, end at de står tomme og
forfalder. Man kan jo så håbe, at flexboligejerne bliver så glade for at være her, så
de flytter herind permanent.
I det hele taget har året stået i Bosætningens tegn. Vi har været på aftensalg i
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Holbæk Den 29. maj, men vi måtte pakke sammen da et voldsomt skybrud ødelagde
vores bod.
Til gengæld havde vi en god dag på Orødagen, hvor vores stand blev flittigt besøgt af
øens gæster , og siden har vi haft masser af forespørgsler fra folk, der gerne vil flytte til
øen, og enten leje sig ind eller købe noget. Der er oprettet et bosætningsside på
oroe.dk, hvor man kan henvende sig, hvis man vil finde et sted at bo på øen, eller hvis
man har noget til leje. Desuden har beboerforeningen etableret et samarbejde med
Jette Søster Frohm, der redigerer en side på Facebook der hedder ø-lejeboliger.
Den 24. april var der generalforsamlig for ø-LAG i Odense. For at vi kunne være sikre på,
at vi fik valgt en repræsentant ind, arrangerede Erik Fuchs en tur derover for alle
interesserede. Flere af øens erhvervsdrivende gav tilskud til turen, og Beboerforeningen
støttede med tusind kroner. På dagen tog en hel busfuld fra øen af sted, og vores
mission lykkedes, så Erik nu indtager en plads i bestyrelsen.
Året igennem har der været en del møder med Orøkontoret. Da det i sin tid blev opført,
var det faktisk Beboerforeningens. På et tidspunkt, der fortaber sig lidt i det dunkle, er
det blevet omdannet til en selvejende institution, og Beboerforeningen blev koblet ud.
Et af de scenarier, der blev opstillet på 2015 møderne var, at vi skulle overtage kontoret
igen. Dette har der imidlertid ikke været stemning for i bestyrelsen, så vi har takket nej
til den del. Flere bestyrelsesmedlemmer har dog meldt ud, at de gerne støtter kontoret,
men altså ikke i Beboerforenings regi.
Bestyrelsen har været meget opmærksomme på vores medlemsskare, og synes, at vi
egentlig er for få til at være en slagkraftig forening. Derfor har vi haft flere
værvekampagner på loppemarkederne i Hallen, hvilket har givet en del nye
medlemmer. Det er formandens ambition, at vi helst skal være over 200 for at vi med
rette kan sige, at vi repræsenterer Orø. Derfor gør vi også lidt mere for at være synlige
rundt omkring. Bl.a. har vi i samarbejde med campingpladsen arrangeret Skt. Hans
fest. Det blev et stort tilløbsstykke med over 100 besøgende. Trine fortalte en drabelig
historie for børnene og Orøkoret sang Skt. Hans ind. Flemming Damgaard Larsen fra
Ejby holdt Skt. Hans talen, og så genindførte vi en gammel tradition om at udnævne
Årets Heks. Måske så det lidt suspekt ud, at vi udnævnte en fra bestyrelsen til denne
hædersbevisning, men det var heldigvis ikke vores egen ide, selv om vi bakkede op om
den. Vi havde fået en nomineringsseddel med mange underskrifter på, så Berit blev
behørigt hyldet. Festen havde et par ”skønhedsfejl”, som vi vil forsøge at afhjælpe
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næste gang. Da vores læge gennem næsten 40 år, Carsten Roug, ved årsskiftet valgte
at gå på pension, markerede vi det også med en fin gave til ham, som blev meget vel
modtaget (ikke mindst af Margit). Og endelig har vi været medarrangør af
juletræstændingen ved Orøkontoret. Her mødte også en masse små og store op og
havde et par hyggelige timer med korsang, julemand gløgg og godter til alle. Tak til
sponsorerne.
På færgeområdet er der sket det, at Svend Jensen, som har været overfartsleder i en
årrække har valgt at gå på pension. Han har ikke ønsket nogen officiel tilkendegivelse
af dette, men vi har via Erik Fuchs sagt pænt farvel til ham.
Med hensyn til priserne har der været livlig debat året igennem. Folketinget har
vedtaget, at ø-kommuner kan give et tilskud til færgerne for fragt og gods på op til
80%. Det har ligget lidt tungt med at få dette implementeret på vores færger. Vi har
derfor taget initiativ til en klage til ministeriet og Folketings Ø-udvalg, underskrevet af
Orø's erhvervs virksomheder, denne klage har bevirket, at Holbæk Kommune har fået
en påtale om straks at få nedbragt fragtpriserne. Det er så sket, men desværre ikke
med det fulde beløb. Vi vil fra beboerforeningens side følge op på, om de penge, som
færgerne får i fragttilskud, også bruges til formålet. Øster færge oplyser at tilskuddet
fra 2015 overføres til 2016 og at de har nedsat priserne med 40%. Orø-Holbæk
Færgens prisnedsættelse er mindre end de 40%, men lovgivningen siger, at de penge
de ikke bruger, skal gå til andre prisnedsættelse på færgen.
Det er en sag, der følges op på, og det er givet, at der skal nogle justeringer til hist og
her. Desuden har regeringen vedtaget, at der gives 85 millioner til sænkning af
færgepriserne. Det er imidlertid ikke færdig arbejdet, hvordan de skal anvendes.
Lægesituationen har optaget bestyrelsen en del. Da vi midt på efteråret erfarede, at
Carsten Roug ville trække sig tilbage den 31. dec., var vi straks oppe på dupperne. Ib
Ballisager blev gennem Lokalforum sat på sagen, for at etablere et samarbejde med
regionen. Dette viste sig imidlertid at være meget vanskeligt. Vi havde ønsket os, at vi
kunne være med i en ansættelsesprocedure, hvor vi kunne henlede opmærksomheden
på Orøs fortræffeligheder samt være behjælpelige med at finde egnet konsultations
faciliteter, men regionen var ikke til sinds at involvere os, så de gjorde bare, som de
plejer: satte en annonce op og afventede. Dette resulterede i at der var tre læger, der
ønskede at etablere en såkaldt ”sattelit praksis” på Orø og valget faldt så på Tommy
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Bubek fra Holbæk. De fleste er nok nu informerede om forløbet og resultatet, ellers
spørg efterfølgende.
Beboerforeningen har via ø-konsulenten været ansøgere til midler til tre sheltere. Der
er nu bevilget 45.000 kr. til dette, og de forventes opstillede i løbet af foråret. Vi har
ligeledes søgt om penge til skiltning og bænke på trampestierne. Her har vi modtaget
67.000 kr.
Jeg har i min egenskab af formand deltaget i et seminar på Holbæk Forsyning om Orø
som Forsynings- og demonstrationsø . På dette seminar blev der holdt brainstorming
om alle de ting, vi kunne tænke os på øen. Mødet blev fulgt op af en session i
Forsamlingshuset i efteråret, hvor der blev etableret forskellige grupper til at tage sig
af de forskellige områder. Jeg er blevet tovholder for en gruppe, der hedder Bolig og
byfornyelse.
Vi har igennem året haft et godt samarbejde med de foreninger og fora, vi er
repræsenterede i. Vi har ikke været enige i alt, hvad der er forgået, men vores stemme
er blevet hørt og vi har gjort os gældende rundt omkring. Det er ikke lykkedes for os
endnu, at få Lokalforum til at ændre i deres vedtægter, så det fremgår, at deres
reference ramme er Holbæk Kommune og intet andet, men det kan jo være det
kommer. Vi synes, at det er vigtigt, at vi ikke går hinanden i bedene eller laver dobbelt
arbejde. Det forsøger vi så at undgå ved at snakke om tingene, men på den lange bane
ville det være gavnligt, om det også var nedfældet, hvad vi hver især skal beskæftige os
med. Erik har repræsenteret os på værdig vis i Ø-sammenslutningen og har blandt
andet fået ros for sit arbejde med at give øerne deres eget postnummer.
Henrik Person har gjort et kæmpearbejde med at få digitaliseret vores
kontingentopkrævninger via NETs, det har været ”op ad bakke” men er nu lykkedes, så
det skulle kunne køre nogenlunde smertefrit fremover.
I 2016 har vi tænkt os at fortsætte i samme fart: Bosætning- færgepriser – færdsel
vindmøller – opførelse af flere lejeboliger - Skt.Hans – Juletræ og alt det som I
medlemmer kunne tænke jer at foreslå til forbedring af levevilkårene på vores lille ø.
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