Referat af ordinær generalforsamling i Orø Beboerforening, tirsdag den 21. februar 2017 kl.
19.00 i Elnebjergcentret.
28 personer deltog i generalforsamlingen – heraf 5 personer fra bestyrelsen.
Ad dagsordenens pkt. 1:
Ib Ballisager blev valgt som dirigent. Ib Ballisager konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig.
Ad dagsordenens pkt. 2:
Berit Tannebæk blev valgt som referent.
Ad dagsordenens pkt. 3:
Fra formandens beretning gengives følgende hovedpunkter:
Medlemstallet er steget fra 157 ved sidste års generalforsamling til nu over 200 medlemmer. Der har været
holdt 10 ordinære og 1 ekstraordinært bestyrelsesmøde.
Beboerforeningen etablerer snarest en facebookgruppe for at fremme en hurtig og direkte kommunikation.
Et ønske om fuldtidslæge på Orø er siddet overhørig af Region Sjælland. Der har været holdt et møde med
Tommy Budek og sygeplejersken i august 2016, hvor frustrationerne blev bragt op. Der er nu taget hånd om
at højne informationsniveauet.
Bosætningskampagnen har været en stor succes, der er kommet en tilvækst på 44 beboere (ca. 5%), hvoraf
en stor del er yngre familier med børn. Der er nu det ”luksusproblem”, at der ikke er ledige lejeboliger til
alle de familier, der p.t. ønsker at bosætte sig på Orø. Der er kontakt til VAB, men endnu ingen konkrete
planer om nybyggeri. Bestyrelsen arbejder på at få flere sommerhuse til udlejning - og samtidig at få
ændret lejeloven, så det vil blive lettere at opsige lejere i forbindelse med et evt. salg af sommerhuset.
Traditionen med Skt. Hansfest er taget op igen – og juletræstændingen er også blevet en tradition.
Beboerforeningen er blevet medlem af Danmarkssamfundet og har fået sponseret et nyt flag. Osvald
Laursen sørger for flagning på mærkedage – Jens Bloch opfordrer endnu flere til at benytte denne
mulighed. Osvald har lavet en tavle, hvor man kan skrive anledningen til at det flages.
I samarbejde med skolen har Beboerforeningen lavet en færdselskampagne i uge 24 med det formål at
sænke farten. Problematikken er desværre stadig aktuel.
Der har været en tæt kontakt til Lokalforum for at undgå dobbeltarbejde, men nu kommer der på Holbæk
Kommunes foranledning en ny struktur. Beboerforeningen vil gerne overtage kontakten til kommunen
fremover, og man vil holde 2 årlige borgermøder, hvor alle ideer kan bringes op i forbindelse med
”borgerbudgettering” – fordeling af de midler, som tidligere gik til Lokalforum.
Der har været holdt en lokal folkeafstemning om indførelse af postnummer 4305 – med overvældende
flertal for dette. Afstemningsmaterialet er efter en del forhindringer nu endelig nået ind til Post Nord, som
har kvitteret for modtagelsen.
En fibernetløsning med Fibia krævede 50% tilslutning. Dette blev ikke opnået, men det er alligevel lykkedes
at opnå en acceptabel løsning.
De nedsatte færgetakster – første skridt mod ”landevejsprincippet” – har været til stor gavn for både
fastboende og turister.
Ø-konsulent Sune Abelgren Nielsen er efter eget ønske fratrådt pr. 31. december 2016.
Fra salen blev der stillet spørgsmål, om hvad der kunne gøres for at presse Fibia til at fortsætte helt til
Næsby. Henrik Persson svarede, at det var de enkelte beboere, der havde lavet aftaler med Fibia, ikke en
forening, og derfor var det svært at presse dem. Der har også været rettet henvendelse til andre firmaer på
fibernetmarkedet, men ingen har vist interesse for at komme til Orø.

Der fremkom yderligere spørgsmål om mulighederne for hastighedsbegrænsning. Det er strandet på, at der
ikke er penge til skiltning – men flere grundejerforeninger har tilkendegivet, at de gerne vil bidrage til
formålet.
Endelig blev der stillet spørgsmål om det var muligt at etablere flygtningeboliger i tomme huse – evt. at
kommunen købte nogle huse til formålet. Dette er ikke en mulighed, da kommunens økonomi gør, at der
netop nu sælges ud af dens ejendomme.
Herefter blev formandens beretning énstemmigt godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 4:
Det omdelte regnskab for 2016 blev gennemgået af kasserer Henrik Persson. Der er pr. d.d. 180 betalende
medlemmer. Posten ”diverse indtægter” dækker en gammel kontingentindbetaling fra 2013, som er blevet
fundet på Ø-kontoret. Beløbet under ”bosætning” dækker primært uddeling af flyers til sommerhusejere.
Skt. Hansfesten er blevet billigere, da heksefiguren genbruges – en ”vandrepokal”. Posten ”gaver” dækker
bl.a. en afskedsgave til Carsten Roug og en velkomstgave til Tommy Budek, og ”diverse debitorer” dækker
udgifterne til afstemning om postnummer. Disse udgifter har Lokalforum lovet at afholde.
Regnskabet for 2016 blev énstemmigt godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 5:
Budgettet for 2017 blev gennemgået af kasserer Henrik Persson. Budgettet er baseret på de nuværende
180 betalende medlemmer, og ligger tæt på regnskabstallene for 2016. Budgettet blev énstemmigt
godkendt.
Generalforsamlingen godkendte et uændret kontingent på 175,- kr. pr. medlem årligt.
Ad dagsordenens pkt. 6:
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
Ad dagsordenens pkt. 7:
De planlagte besparelser på ældreområdet er skrinlagt, bl.a. på baggrund af Beboerforeningens indsigelse
til udvalget Aktiv Hele Livet. Beslutningen blev truffet af byrådet mandag d. 20. februar – meddelelsen
netop modtaget.
Postnummer ændres til 4305 – kun ganske få personer stemte imod. Erik Fuchs redegjorde for proceduren man afventer nu udmelding fra Post Nord.
Der er kommet 44 nytilflyttere – heraf flere børnefamilier. Ø-Posten har bedt om en historie om denne
succes. Det er aftalt, at Berit Tannebæk laver interview med 2 familier til førstkommende nummer.
Jens Bloch og Gitte Busk modtager nye øboere med en buket blomster (og en indmeldelsesblanket til
Beboerforeningen).
Der planlægges en ”Foreningernes Dag” – når vi kan tiltrække så mange nye, skal der også gøres en indsats
for at fastholde dem og vise, hvilke aktiviteter øen kan byde på.
Der er arrangeret borgermøde den 16. marts, hvor man skal debattere, i hvilken form Lokalforums arbejde
skal videreføres. Vigtigt at så mange som muligt deltager – mødet skal gerne munde ud i en afstemning om
de fremlagte ideer.
Ad dagsordenens pkt. 8:
Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Jens Bloch, Gitte Busk og Erik Fuchs. Alle var villige til genvalg,
og blev genvalgt uden modkandidater.
Ad dagsordenens pkt. 9:
Valg af suppleanter: På valg var Peter Bach Larsen, der var villig til genvalg, og Jonas Koop, der ikke
genopstillede. Peter Bach Larsen blev genvalgt. Som ny suppleant blev valgt Cathrine Dolleris. Der var ingen
modkandidater.

Ad dagsordenens pkt.10:
Valg af revisor: Hanne Duelund blev genvalgt uden modkandidater.
Ad dagsordenens pkt. 11:
Valg af revisorsuppleant: Lene Hansen blev valgt uden modkandidater.
Ad dagsordenens pkt. 12:
Ros til bestyrelsen fra Lene Hansen for indsatsen i 2016.
Erik Fuchs håber, at mange vil møde op den 16. marts og stemme for beboerforeningens forslag til
afløsning af Lokalforum.
Preben Nielsen stillede spørgsmål til trafiksikkerheden i et konkret vejkryds – der er formentlig tale om
ulovlig placering af genstande, der forhindrer udsynet – måske snarere et anliggende for politiet?
Henrik Persson lovede, at Beboerforeningens facebookside vil være oppe at køre i løbet af ca. 1 uge.
Herefter takkede Jens Bloch for god ro og orden – generalforsamlingen afsluttet kl. 20.30.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
1.suppleant:
2. suppleant:

Jens Bloch
Gitte Busk-Clausen
Henrik Persson
Berit Tannebæk
Erik Fuchs
Peter Bach Larsen
Cathrine Dolleris

Udvalgsposterne fordeltes således:
Færgekontakt udvalg:
Hallen:
Ø-kontoret:
Ø-sammenslutningen:
Lokalforum:

Henrik Persson
Berit Tannebæk
Gitte Busk-Clausen
Erik Fuchs
Peter Bach Larsen (Posten udgår formentlig efter 16.3.17)

