Referat af ordinær generalforsamling i Orø Beboerforening
tirsdag den 24. februar 2014 kl. 19 i Værestedet
16 personer deltog i generalforsamlingen, heraf 1 uden stemmeret.
Formand Kristian Krøger bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Ib Ballisager som dirigent.
Ib Ballisager blev valgt uden modkandidater.
Ib Ballisager konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via Orø Nyt og hjemmeside, og
gennemgik herefter dagsordenen:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år til godkendelse
4) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5) Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år
6) Behandling af indkomne forslag
7) Planer for 2014
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af suppleanter
10) Valg af revisor
11) Eventuelt

Ad 2)
Berit Tannebæk valgt som referent.

Ad 3)
22. marts 2013 konstituerede den siddende bestyrelse sig, og allerede den 24. marts løb første arrangement af stablen, nemlig Energidagen. Trods dårligt vejr var fremmødet stort, og arrangementet må
betragtes som en succes der skabte omtale – Når man gør noget positivt på Orø, spredes det som ringe i
vandet.
Kristian Krøger takkede for beboernes opmærksomhed, både i forbindelse med sølvbryllup og Kirsten
Schmidts jubilæum i foråret 2013.
I weekenden 30.-31. maj – 1. juni 2013 var Orø vært for generalforsamling i Ø-sammenslutningen. Kristian
takkede de involverede værtsfolk og hjælpere for indsatsen ved arrangementet. Også her fik Orø meget
positiv omtale – lokalpolitikerne endte med at pakke alle gamle fordomme om Orø sammen og så på øen
med helt nye øjne – Kristian oplevede en helt ny åbenhed fra borgmester Søren Kjærsgaard. Fra Folketinget
deltog Mette Dencker (DF) og Flemming Damgaard Larsen (V). Umiddelbart efter generalforsamlingen
besøgte Dronning Margrethe og Prins Henrik Orø, så det blev alt i alt en mindeværdig weekend.

ØSE-projektet blev af mange betragtet som ”dødt”, men der sidder en gruppe mennesker, der stædigt
kæmper for projektet. Orøs græsningsprojekt – ØSE Natur – er formentlig det eneste der kan gennemføres,
affaldsprojektet er oppe imod nogle kontraktlige bindinger, som gør at det ikke kan gennemføres indenfor
den fastsatte tidshorisont. De to tilknyttede konsulenter på ØSE-projektet har haft svært ved at ramme en
form, som passede til ”den virkelige verden”.
Sommerhussagen er rigtig ærgerlig i forhold til den gode kommunikation, der ellers har været mellem
kommunen og Beboerforeningen. Et foreløbigt delresultat er, at ejere umiddelbart kan få dispensation til
helårsbeboelse, uanset om de har arbejde på Orø eller ej. Lejede sommerhuse vil stadig have et problem.
Daværende miljøminister Ida Auken var villig til at se på ændringer i Planloven, men da hun ikke længere er
minister, står beboerforeningen igen ”på bar bund” når det gælder lejere.
Henrik Persson uddybede her med, at Ida Auken havde gjort det klart, at visse ændringer kunne lade sig
gøre i landzone, ikke i sommerhusområder. En fælles henvendelse om ændring af Planloven skal formuleres
således, at man søger om dispensation til at sommerhuse af en vis kvalitet, herunder energirigtige huse vil
kunne bebos hele året.
Beboerforeningen v/Kristian Krøger og Gitte Busk-Clausen deltog i Ø-sammenslutningens repræsentantskabsmøde 1.-3. november 2013. Her fik man en rigtig god kontakt til tidligere miljøminister Hans Christian
Schmidt, der er meget interesseret i småøernes problematikker, og bl.a. vil foreslå at fjerne færgedrift fra
kommunerne og i stedet gøre den til et statsligt anliggende.
I forbindelse med valgmødet i november udtrykte Kristian stolthed over at komme fra Orø, og han var
samtidig overbevist om at politikerne vil os det godt – og omvendt.
Hanne Duelund stillede uddybende spørgsmål om tilskud til Færgesekretariatet og dets placering i
Kalundborg. Kristian Krøger tilkendegav, at der er tale om en politisk betændt sag, og alle på småøerne
finder det tåbeligt at sekretariatet skal ligge under Danske Havne.
Herefter blev formandens beretning énstemmigt godkendt.

Ad 4)
Henrik Persson uddybede en række punkter i det omdelte regnskab for 2013:
Posten ”Bosætning” dækker avisannonce i forbindelse med sommerhussagen. Energidagen medførte en
lille udgift, men blev en stor succes. ”Porto” dækker honorar til cykelklubben for husstandsomdeling af
indkaldelsen til generalforsamlingen i 2013. ”Gebyrer” dækker NETS, der nu bruges i forbindelse med
kontingentopkrævning, en smule højere end hvis man havde brugt alm. Girokort og PostDanmark, men
mere sikkert og arbejdsbesparende. ”Gaver” dækker folkegaven til Kirsten Schmidts jubilæum. ”Øse” er
kørepenge, der ikke må dækkes direkte af projektet.
Hanne Duelund undrede sig over det lille fremmøde til dagens generalforsamling og mente at det ville have
været hensigtsmæssigt at husstandsomdele indkaldelsen igen. Henrik Persson tilbageviste denne påstand –
generalforsamlingen var korrekt annonceret i Orø Nyt og digitalt, så det lille fremmøde skyldes ikke
manglende kendskab til generalforsamlingen.
Herefter blev regnskabet énstemmigt godkendt.

Ad 5)
Henrik Persson orienterede kort om det omdelte budgetforslag, der tager udgangspunkt i det netop
godkendte regnskab for 2013, dog med et lidt større afsætningsbeløb til energidag. Budgettet for 2014 –
herunder uændret kontingent – blev enstemmigt godkendt.

Ad 6)
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 7)
Jens Bloch gennemgik bestyrelsens planer for 2014:
Der arrangeres en ny energidag når fyringssæson 2014 nærmer sig.
Sommerhussagen skal følges til dørs! Det er Jens Blochs personlige vurdering, at der falder ro over sagen,
men det vil være rart at få lovliggjort, at folk kan bo til leje på de små øer.
Overvejelser om et stormøde med temaet: Hvad er det, der gør det værd at bo på Orø? Skal vi bruge tid og
kræfter på at lave vores egen bosætningskampagne? Hvordan får vi nogen til at flytte ind i de tomme huse,
og kan vi dermed opretholde servicefunktionerne på øen? Kan man etablere en ”bytte-bolig-base” med
nogen fra Holbæk, som vil prøve at være øboer?
Steen Dalsgaard tilkendegav, at ”meget billige boliger vil kunne tiltrække et uheldigt klientel, har man
tænkt på det”? – hertil svarede Henrik Persson, at der netop skulle opfyldes visse krav til boligstandarden,
herunder energikrav, for at undgå Låsby-Svendsen tilstande.
Tanker om en genbrugs- og byttecentral for tøj, møbler og andet – en social funktion.
Beboerforeningen ønsker samarbejde med Lokalforum – første skridt er afholdelse af kvartalsvise
dialogmøder for at undgå at modarbejde hinanden – eller lave dobbeltarbejde.
Hanne Duelund spurgte, om bestyrelsen havde deltaget i den netop afholdte Feriemesse, hvortil Kristian
Krøger oplyste, at han skulle have deltaget, men afstod af private årsager.

Ad 8)
Henrik Persson og Berit Tannebæk var på valg – begge genvalgt uden modkandidater.

Ad 9)
Suppleanter skal vælges hvert år. Søster From var ikke mødt og havde ikke tilkendegivet at genopstille.
Erik Fuchs valgt som 1. suppleant og Stefan Kring valgt som 2. suppleant.

Ad 10)
Hanne Duelund genvalgt som revisor – Ib Ballisager valgt som revisorsuppleant.

Ad 11)
Erik Fuchs orienterede om Småøernes Aktionsgruppe. Den nuværende aktionsgruppe nedlægges, da der
ikke er flere midler i puljen. EU har bevilget midler til en ny periode, men det er endnu ikke sikkert, at
småøerne får tildelt samme midler som tidligere.
Det er et stort ønske, at Ø-sammenslutningen får lov til at etablere en ny aktionsgruppe, og det har været
givtigt for Orø at få støtte fra aktionsgruppen til en række projekter.

Hanne Duelund spurgte, om man fremadrettet ville gøre mere for at orientere om åbne møder. Bestyrelsen
beklagede, at man i et par tilfælde havde været nødt til at flytte mødetidspunkter med kort varsel p.g.a.
pludseligt ændrede vagtplaner – men at man naturligvis fremover ville søge at begrænse dette, og at de to
bestyrelsesmedlemmer, der har aftenvagter, selvfølgelig ville prøve at søge fri i god tid før de faste
mødedage.
Steen Dalsgaard orienterede om en ny aftale som var undervejs mellem Ø-kontoret og Holbæk
Erhvervsforum, aftalen medfører en ny medarbejder på turismeområdet (på en tidsbegrænset kontrakt).
Den nye medarbejder får ikke betydning for Rie Madsens fortsatte arbejde på Ø-kontoret.
Herefter afrundede Kristian Krøger generalforsamlingen med en bemærkning om, at han kunne huske
møder med mange fremmødte og en dårlig tone – her var der tale om få fremmødte, men samarbejdsvilje
og positive toner.
Formanden takkede for god ro og orden.
Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig på møde den 11. marts 2014.

Ref.: Berit Tannebæk

