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Bestyrelsen har lavet en ny forretningsorden for bestyrelsesarbejdet. Blandt andet, at vi ville 

afholde lukkede bestyrelsesmøder for at sikre arbejdsro. Desuden at vi ville reagere på og besvare 

alle skriftlige henvendelser, men ikke reagere på mundtlige henvendelser. 

Alle skriftlige henvendelser og foreningens svar lægges på Facebook.  

På Orø beboerforenings hjemmeside lægges dagsorden og referater. Dagsorden desuden ved 

Brugsens opslagstavle inden møderne.   

Siden sidste generalforsamling har der været en del skriftlige henvendelser som bestyrelsen har 

behandlet og givet vores holdning omkring. Herunder nogle høringssager, som Holbæk Kommune 

har haft i naboorientering, blandt andet ATV og brug af lokaler i den gamle købmandsgård. Vi har 

fulgt den procedure, som vi har besluttet omkring skriftlige henvendelser og er altid nået til 

enighed, inden vi gik ud med noget.  

Møder med Holbæk Kommune I efteråret deltog vi som beboerforening i en del møder i Holbæk 

Kommune herunder:  

- Trampestierne og gav her vores ønske om at der skulle holdes møde med lodsejere og 

kommunen, da vi gerne vil sikre et godt samarbejde omkring trampestierne. Vi mener er de er et 

stort aktivt for Orø.  

- Mobilitet og cykler stier i Holbæk Kommune, vi fik på dagsorden at vi ikke må glemme Orøs ældre 

beboere når der taltes om mobilitet og adgang til indkøb, lægebesøg, sociale arrangementer m.m. 

- Vi fik sat sikker skolevej på dagsorden – ja sikker vej til alle på Orø.  

- Vi kom med forslag til overskudsjord som kystsikring, bæredygtighed m.m.   

- Lægeordning minimum 2 dage om ugen – gerne hele ugen på Orø 



- Vi deltog i ”Topmøde” i Holbæk Kommune om udvikling af lokalområderne i Kommunen 

Orø lokalforum blev etableret efter ønske fra Holbæk Kommune. Lokalforum er det organ som 

Holbæk Kommune i første omgang henvender sig til når noget vedrører Orø.  

At kommunen ønsker at samarbejde med Lokalforum som første led, må vi acceptere. Orø 

Beboerforening har, når bestyrelsen har fundet det nødvendigt, selv rettet henvendelse direkte til 

Holbæk kommune.   

Vi kan, som Beboerforening med betalende medlemmer, tillade os at have en mening i konkrete 

sager, modsat Orø lokalforum som ikke har betalende medlemmer. Det er et samarbejdsorgan 

imellem Holbæk Kommune og hele Orø. 

Beboerforeningen etablerede et fint samarbejde med Ørø lokalforum fra starten. Desuden har vi 

lavet en beskrivelse af, hvad, vi mener er vores opgaver fremover, nu der er kommet et lokalforum 

(beskrivelsen ligger på vores hjemmeside).  

Vi har samarbejdet med lokalforum og Orø skole omkring sikker skolevej, vi har givet tilsagn om 

støtte til lokalforums arbejde med blandt mobildækning på Orø. Vi er blevet spurgt om vi ønske en 

plads i et kommende færgekontakt udvalg, det har vi takket ja til.  

Orøposen blev skabt efter en ide fra et bestyrelsesmedlem. Inge-Lise Bay Macfarlane harillustreret 

posen smukt og vi fik den sat i produktion. En kæmpe tak til Inge-Lise. Orø posen gives til alle nye 

tilflyttere som ”Velkommen på Orø”. Den kan købes af alle os andre.   

Oprydning Bestyrelsen fandt ud af at foreningen havde en del ting spredt udover Orø efter 

bestyrelsesarbejde helt tilbage fra foreningens start. Det har vi brugt en del mandetimer på at få 

samlet ind og få et overblik over.  

Et Orø blad Bestyrelsen synes det er ærgerligt at Orø-nyt ikke udkommer mere. Vi forsøgte vi at 

række hånden ud til ”redaktøren” af Orø-nyt, for at tilbyde at bladet kom ind under Orø 

Beboerforeningen som det oprindeligt havde været og vi ville så være behjælpelig med at fine 

frivillige til arbejdet. Der blev takket pænt nej tak, ”redaktøren” bag Orø-nyt ville selv forsøge at få 

det i gang igen. Fuld respekt for det, vi gjorde derfor ikke mere ved sagen. Da Orø Nyt desværre 

forsat ikke udkommer, vil jeg opfordre den nye bestyrelse til at overveje, at udgive et blad for 

beboerende på Orø. Det er mit indryk at mange ville sætte pris på det.  

Juletræet med alt sin pragt: Traditionen tro stod Orø Beboerforening for året juletræstænding. Et 

meget godt besøgt arrangement med over 200 hundrede Orø beboere. Tak til SFO-børnene for de 

flotte julehjerter, til sponsorer, til julemanden og brandbilen, til nabo for strøm i hele december. Vi 

må gå til bekendelse - der var en del rejsningsproblemer med juletræet. Det beklager vi. Et juletræ  

er jo smukkest når det står op Det lykkedes heldigvis til sidst og blev stående helt frem til jul.    

Testcenter: Orø Beboerforening arbejdede inden jul meget på at få et testcenter til Orø via 

kontakt til Region og Kommune. Vi sikrede kontakt til 6-7 lokale poder. Det lykkedes lige inden jul 

for kommune/region/Falck at få genetableret et testcenter, efter en for lang proces som kunne 



være løst meget mere smidigt og hurtigt, hvis vi som beboerforening var blevet inddraget i 

processen.    

Denne oplevelse har bevirket, at vi, på Orø Lokalforums forslag, har indvilliget i at stille op til en 

sundhedsgruppe, som kan samarbejde med Kommunen og Regionen. Lokalforum har ikke meldt 

tilbage om dette tilbud er blevet taget godt imod ved kommunen og regionen.  

SaDS Orø Beboerforening er medlem af Sammenslutning af Danske Småøer (27 øer) og det er et 

vigtigt medlemskab, da SaDS er en stærk organisation med direkte kontakt til Christiansborg. Vi 

betaler selvfølgelig for vores medlemskab. Der er mange spændende og relevante aktiviteter i 

løbet af året i SaDS, hvor vi fra Orø deltager. Orø Beboerforening får via sit medlemskab også 

vigtigt betydning i sager med Orø lokalforum og Holbæk Kommune. Orø beboerforening kan få 

ting igennem SaDS som Lokalforum og Holbæk kommune ikke kan – Læs mere på hjemmesiden: 

www.danske-smaaoer.dk eller Facebook: Sammenslutning af Danske Småøer  

Nytårs krudt Til nytår rettede beboerforeningen henvendelse til Holbæk Kommune og 

Beredskabet om konkret viden for nytårsskyts på Orø. Beboerforeningen lagde information på 

Facebook. 

Flagstangen ved græsstykket udfor krydset Næsbyvej og Bygaden trængte til at blive udskiftet. Vi 

er indhentede 2 tilbud og det lå på et sted imellem 75.000-80.000 kr. at udskifte den gamle meget 

specielle flagstang, så vi tog en beslutning om at udskifte til en glasfiberstang som kunne gøres for 

omkring 10.000 kr. hvilket vi selv have økonomi til. Orø Beboerforening overtog flagstangen, og 

opgaven med at hejse flaget på flagdage, fra Ourø Hjemstavnsforening da denne blev nedlagt i 

1979. Tidligere beboerforeningsformand Jens Bloch står pt. for at flaget hejses på flagdage, tak til 

Jens for dette arbejde.  

Flere boliger på Orø – ja tak – Orø Beboerforingen har været aktiv omkring dette igennem en del 

år. Glæden var stor, for snart år tilbage, da Orø, som den eneste af de danske små øer, var 

bevilliget støtte til 6 nye boliger som VAB skulle opføre.   

Årets Ø Bestyrelsen havde en intention om at indstille Orø til årets Ø, men må erkende at vi kom 

for sent i gang. Det laver dog ikke om på, at jeg mener det var en rigtigt god ide og noget som en 

kommende bestyrelse eller andre kunne tage op. Fokus på alt det gode der er på Orø, det kunne 

give et fælles boost.  

Mobilpay Vi har besluttet at afprøve mobilpay i bestyrelsen. Ordningen er lidt dyr, men vi vil gerne 

at folk kan melde sig ind straks vi møder dem, samt at man kan købe f.eks. Orøposen m.m. og 

betale med Mobilpay. 

Orødagen Orø Beboerforening har sammen med Orøkontoret overtaget planlægning og 

gennemførelsen af Orødagen. Det ligger den første søndag i juni. En rigtig god og vigtigt dag for 

hele Orø.  

http://www.danske-smaaoer.dk/


Sankt Hans Traditionen tro står Orø Beboerforening for et Sankt Hans arrangement. Vi håber der 

vil være megen støtte til arrangementet, så vi kan få heksen sendt til Bloksbjerg eller Tuse Næs om 

ikke andet       

 

Tak  

Til skoleleder Anette for lån af lokaler til vores bestyrelsesmøder. Til vores bogholder Pia, til vores 

hjemmeside ekspert Gogo, til sponsorer igennem året. Tak til Hegnegården, Østrefærge og Jens 

Bloch som ligger jord til vores 5 Shelter. Og tak til bestyrelse, sup., revisor og sup. For årets 

frivillige arbejde.  

Tak fordi jeg fik lov at være formand for Orø Beboerforening i perioden. Jeg har arbejdet efter 

bedste evne og ønsker at den nye bestyrelse må være med til at sikre et konstruktivt samarbejde 

til glæde for hele Orø. 

 

Henrik Bøtkjær 


