Referat af ordinær generalforsamling i Orø Beboerforening, tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.00 i
Værestedet.
Dagsorden:
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, herunder forslag til vedtægtsændringer
7. Planer for 2016
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.Valg af suppleanter
10.Valg af revisor
11.Valg af revisorsuppleant
12.Eventuelt
Ad 1)
Formand Jens Bloch bød velkommen og foreslog Ib Ballisager som dirigent. Der var ingen modkandidater.
Ib Ballisager konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Ad 2)
Berit Tannebæk valgt som referent.
Ad 3) Formandens beretning (hovedtræk)
Jens Bloch gennemgik bestyrelsens sammensætning efter sidste års generalforsamling. Umiddelbart
herefter trak Kristian Krøger sig fra bestyrelsen, hvorefter Erik Fuchs indtrådte.
En af bestyrelsens første opgaver var et møde med kommunen om fortolkning og administration af de
ændringer til Planloven, som var blevet vedtaget umiddelbart før julen 2014. Beboerforeningens forslag
blev tiltrådt, således at sommerhuse kunne udlejes til helårsbeboelse. Lejere var således reelt bedre stillet
end ejere – dette er nu ændret, så der er opnået ligestilling, og dispensationer udstedes for 5 år ad gangen.
Kommunen ser også velvilligt på ansøgninger om status som flexbolig.
Beboerforeningens bosætningskampagne fortsatte de gode takter – dog druknede vores stand ved aftensalget den 29. maj i et voldsomt skybrud. Til gengæld stor succes med standen til Orødagen. Der kommer
stadig mange forespørgsler fra folk, som ønsker at flytte til Orø – primært lejere – og der er indledt et samarbejde med Søster From, der administrerer facebook-siden Ø-lejeboliger.
Ø-lag holdt generalforsamling den 24. april – her havde Erik Fuchs gjort et stort ”benarbejde”, som også
blev belønnet med en plads i LAG’ens bestyrelse.
Hvervekampagne på bl.a. loppemarkederne i Hallen har ført til en pæn medlemsfremgang – ambitionen er
at nå 200 medlemmer i 2016.
En gammel tradition – Skt. Hansfesten – er genoptaget. Beboerforeningen har også deltaget aktivt i
markeringen af Carsten Rougs fratræden og medvirket ved Ø-kontorets julearrangement.
Omkring lægesituationen har Beboerforeningen og Lokalforum, så snart det blev offentliggjort at Carsten
Roug ville stoppe, forsøgt at få et positivt samarbejde med Region Sjælland om den fremtidige
lægebetjening, dette har dog vist sig særdeles vanskeligt.
Beboerforeningen har klaget over kommunens håndtering af det statslige tilskud til nedbringelse af
fragttakster. Alle tilltag på færgerne vil fremover blive fulgt tæt.

Jens Bloch er tovholder på en arbejdsgruppe om boliger og byfornyelse under projekt ”Orø som
demonstrationsø” – der arbejdes på at skaffe flere lejeboliger, gerne i nærheden af ældrecentret, og i den
forbindelse kommer VAB til Orø den 16. marts for at se på mulighederne.
Beboerforeningen har – for at undgå dobbeltarbejde - ønsket Lokalforums vedtægter (”Regler”) ændret, så
deres referenceramme er Holbæk Kommune og intet andet, men Lokalforum har indtil videre ikke været
indstillet på dette.
Endelig har der i den allerseneste tid været debat omkring vindmøller – forstærket af artiklen i Orø Nyt.
Jens Bloch påpegede, at det er kommunens ide, og at et møde med indbudte gæster blev holdt på
kommunens foranledning. Det er et faktum, at de nuværende møller enten skal fjernes eller fornys
indenfor 5 år. Jens Bloch har deltaget i et tovholdermøde – i egenskab af tovholder på det gamle
mølleprojekt – og spørgsmålet om mulige kæmpevindmøller har ikke været behandlet i Beboerforeningens
bestyrelse.
Jens Bloch sluttede sin beretning med at takke for et godt samarbejde, som han ser frem til at fortsætte.
Herefter var ordet frit for spørgsmål fra salen, men da disse var relateret til møllerne, blev det gjort klart, at
spørgsmålet ville blive behandlet af den nyvalgte bestyrelse på førstkommende møde efter
generalforsamlingen.
Erik Fuchs supplerede med information om, at Ø-sammenslutningens ansøgning om egne postnumre til
småøerne er blevet positivt modtaget af regeringen, så der er håb om at få det gamle postnummer (4305)
igen.
Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.
Ad 4)
Henrik Persson gennemgik og kommenterede det omdelte regnskab : Kontingentindtægterne er stigende,
udgifter til bosætning dækker primært køb af ny og kraftigere pavillon og køb af vandtætte plastkasser til
PR-materiale.
Tilskud til busturen i.f.m. LAG-generalforsamlingen figurerer under gaver
Aktie i Sidesporet afskrives, da ingen ved hvor den rent fysisk befinder sig.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad 5)
Budgettet er baseret på de stigende kontingentindtægter og hermed også stigende kontingent til Øsammmenslutningen samt fortsat aktiv indsats for at øge bosætningen.
Kontingentet foreslås uændret.
Der blev stillet spørgsmål om muligheden for familierabat, men dette vil være både vanskeligt og dyrt at
administrere, da kontingentopkrævningen sker via NETS. Derfor ikke noget, der arbejdes videre med.
Budget og kontingent blev énstemmigt vedtaget.
Ad 6)
Der var kun indkommet ét forslag – nemlig bestyrelsens forslag om ændring af §4, således at begrebet
”passive medlemmer” udgår. Forslaget blev omdelt til generalforsamlingens deltagere.
I bestyrelsens forslag ændres følgende ordlyd: ”.. men kun medlemmer, som er bosiddende på Orø, kan
vælges til bestyrelsen” til: ”… men kun medlemmer, som har folkeregisteradresse på Orø, kan vælges til
bestyrelsen”.
Forslaget blev herefter vedtaget.

Ad 7)
Jens Bloch orienterede om bestyrelsens planer for 2016: Vi fortsætter i samme spor som hidtil, med
førsteprioritet at skaffe flere medlemmer – og flere nye beboere. Vi vil deltage i aftensalg og Ø-dag, og tage
kontakt til ejere af de huse, der p.t. står tomme og er til salg, for at høre om de er interesseret i at leje ud.
Visionen er at få befolkningstallet op på 1000 - og at forbedre og vedligeholde levevilkårene på øen.
Vi vil holde et vågent øje med færgepriserne.
Til foråret vil vi indlede en færdselskampagne i samarbejde med skolen. Målet er at bevidstgøre folk om at
køre mere hensynsfuldt.
Vi vil – når der er kommet brugbare facts på bordet – gå ind i vindmøllespørgsmålet.
Planlægningen af næste Skt. Hansfest er indledt – der er allerede positiv tilbagemelding fra båltaleren, og
der efterlyses nomineringer til titlen som Årets Heks.
Vi vil igen i år medvirke ved Ø-kontorets julearrangement, og eventuelt inddrage andre foreninger for at
undgå ”dobbeltbooking” i kalenderen.
Endelig vil vi forsøge at arrangere en ”foreningsmesse”, hvor gamle og nye borgere kan møde øens
foreninger og deres forskellige tilbud – Henrik Persson undersøger p.t. interessen fra de øvrige foreningers
side.
Ad 8)
På valg var Henrik Persson, Berit Tannebæk og Erik Fuchs. Henrik Persson og Berit Tannebæk blev genvalgt
for 2 år. Erik Fuchs, der var indtrådt efter Kristian Krøgers afgang, blev genvalgt for 1 år.
Ad 9)
Peter Bach-Larsen blev genvalgt som 1. suppleant.
Jonas Koop opstillede ved fuldmagt og blev nyvalgt som 2. suppleant.
Ad 10)
Hanne Duelund opstillede ved fuldmagt og blev genvalgt som revisor.
Ad 11)
Margit Roug nyvalgt som revisorsuppleant.
Ad 12)
Elspeth Barrie Larsen ønskede, at Beboerforeningen indgik i et udvalg, der tager sig af
sommerhusudlejningen. Efter et afklarende spørgsmål – om der var tale om korte perioder i feriesæsonen
eller langtidslejemål m.h.p. bosætning – blev det klart, at det ikke er en opgave for Beboerforeningen.
Elspeth opfordres til at efterlyse støttepersoner gennem Orø Nyt eller Facebook.
Erik Fuchs omtalte den kommende generalforsamling i Ø-LAG ultimo april. Han er utilfreds med de
gældende habilitetsregler, hvorefter han erklæres inhabil ved alle spørgsmål, der vedrører Orø. Erik har
bedt om at få ført til referat, at han blev erklæret inhabil, hvis han senere vil klage over dette.
Ib Ballisager opfordrer Orø Beboerforening (evt. med støtte fra Fur?) til at formulere en principiel
forespørgsel til Indenrigsministeriet omkring habilitetsreglerne.
Generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer holdes på Venø i weekenden 20.-22. maj 2016.
Der vil være Ø-marked i Struer i tilknytning til generalforsamlingen, her vil der være rig mulighed for at
promovere forskellige Ø-produkter. Der tages kontakt til Kunst på Orø.
Ib Ballisager takkede for god ro og orden – Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.45.

