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Ad 1) Jens Bloch bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Ib Ballisager som dirigent. Ib Ballisager
valgt uden modkandidater.
Ib Ballisager konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Ad 2) Berit Tannebæk valgt som referent
Ad 3) Formanden indledte sin beretning med mindeord om Erik Fuchs, da vi den 3. november 2017 fik den
triste meddelelse, at Erik Fuchs var afgået ved døden.
Fra beretningen kan nævnes følgende hovedpunkter:
2017 har været et aktivt år for bestyrelsen. I Ø-sammenslutningen arbejdes der med Bosætning – erhverv –
turisme og generationsskifte, som hovedfyrtårne. Vi er i den luksus situation, at vi har en rimelig tilflytning
og et deraf stigende befolkningstal, et faktum som nok kan vække lidt misundelse hos mindre begunstigede
øer. De fleste steder kæmper man mod affolkning. Vores udfordring er dels at skaffe bolig til alle de, der
ønsker at bosætte sig på øen, dels at holde myndighederne i ørerne til at benytte sig af de
dispensationsmuligheder de har til at begunstige øsamfundene, således, at der kan skabes arbejdspladser,
alternative energiløsninger og erhverv.
Det siddende lokalforum var igennem sin periode langsomt gået i opløsning. De fleste medlemmer havde
forladt det, og Formand Pia Schmidt flyttede fra øen. Holbæk kommune opfordrede øen til at finde en ny
løsning. Dette blev drøftet på et borgermøde i forsamlingshuset den 16. marts 2017. På dette møde var
Beboerforeningen de eneste, der kunne fremlægge et forslag, så derfor gik vi i dialog med Allan
Lystrup,(som er kontaktmanden) , for at få vores forslag konfirmeret og sat i værk. Holbæk Kommune
fremførte, at de i princippet er ligeglade med, hvordan vi gør det, bare det vi gør, har bred opbakning på
øen. Lige pt. ser det ud som om, at der er nogen, der ønsker at genoprette det gamle lokalforum, men vi
mener, at deres forslag til struktur og vores må tages op på et borgermøde, hvor man kan stemme om,
hvad orøerne mener. Det foreslog vi sådan set også for et år siden.
Vi har deltaget med tre mand fra bestyrelsen på SaDS generalforsamling på Avernakø i maj. Det er altid en
god anledning til at komme ud og se de andre øer og diskutere ø-politik med vores kolleger fra disse. Der
blev diskuteret en del om ældrepleje, da flere øer har oplevet, at deres kommuner ikke lever op til loven.
Dette emne har også fyldt i vores arbejde.

31/5 havde Orø besøg af Erhversstyrelsen . Det var arrangeret af SaDS, men vi lagde programmet, så de fik
en grundig indføring i, hvad der rører sig på øen.
I 2017 blev vores nye postnummer 4305 introduceret. Nogle synes, at det er vældig besværligt, mens andre
har haft regulær nytte af det. Jeg tænker, at det med tiden vil blive indarbejdet og dermed en fordel for alle.
Vi er i jævnlig dialog med læge Tommy Budek om lægepraksissen her på øen. Han er stadigvæk glad for at
være her og har omkring 650 patienter herovre. Desværre har han i år set sig nødsaget til at skære ned på
sin tilstedeværelse her på øen, således at han nu kun kommer en dag om ugen. Vi har foreholdt ham det
uheldige i dette, og hans forklaring er, at hans makker i Holbæk har sagt op, så han kan ikke undværes
derovre. Jeg har på fornemmelsen, at mange orøere har vænnet sig til at tage til Holbæk i hans
konsultation, men vi må jo ikke glemme dem, der ikke kan dette. Jeg vil ikke undlade at vrisse lidt over, at
nogen kan finde på at skrive på facebook, at det vidste de sandelig godt, så de har skiftet læge. Hvis vi ikke
bruger de faciliteter vi har, så lukker de: Sådan er det. Det gælder Brugsen – lægen – skolen mv.
Vi har i årets løb været involveret i en diskussion om fartbegrænsninger. For os er det sådan set en meget
gammel sag, som vi ikke rigtigt har kunnet komme igennem med nogen steder, men nu har øen fået et tog,
og det må kun køre, hvor der er 50 km- fartbegrænsning . Holbæk turist og erhvervsforum er gået ind i
sagen, og har søgt om at få lov til dette i tre måneder om året. For os er det da en begyndelse, som har
vores bevågenhed.
Det hedengangne Lokalforum havde bl.a. et færgekontaktudvalg, som Beboerforeningen var repræsenteret
i. Da nu Lokalforum ikke er eksisterende, har vi haft en dialog med udvalget, og ved derfra, at der nu er
lavet en anderledes aftale om tilskuddet, således at Holbæk overfarten får 700.000 kr. mere om året i
tilskud. Hvis det trækker i langdrag med at få oprettet en kommunikationskanal til Kommunen er det
foreslået, at der afholdes et borgermøde, hvor man kan nedsætte en form for ”Færgeråd” til erstatning for
det nuværende Færgekontaktudvalg.
Så kommer vi til årets ”dummert” . nogen havde fået den ide, at øen skulle have sit eget flag. Vi har erkendt,
at vi nok var lidt hurtigt ude og ikke havde taget orøerne med på råd. Nu står vi imidlertid uden flagstang.
Og vi kan ikke skaffe midler til en ny tilsvarende lige pt. , så vi overvejer, at købe en stor fiberstang og sætte
op midlertidigt. Vi kan jo altid sælge den igen, hvis vi får penge til en ”rigtig”.
Vi har fastholdt et par af de gode traditioner – Skt.Hans og juletræstænding . Begge arrangementer har
været fint besøgt. Hanne Ringius blev årets heks. Juletræstændingen skal nok reguleres noget, så fakkeltog
og fællessang bliver bedre koordineret.
Vi har deltaget i et turismeseminar og et seminar om tilflytning, erhverv på øerne og generationskifte i
foreningerne . Det bliver nok for omfattende, at omtale her, men I må gerne komme med spørgsmål.
Vi bliver jævnligt kritiseret for ikke at tage ordentligt imod nye medlemmer. Vi har nu nedsat et lille udvalg,
der skal fremstille noget velkomstmateriale.
Inden kommunevalget arrangerede Beboerforeningen et vælgermøde i hallen med repræsentanter for
samtlige partier. Mødet var godt besøgt, men der var bagefter enighed om, at man ikke skal høre alle om
hvert enkelt spørgsmål.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
Ad 4) Kasserer Henrik Persson gennemgik det udleverede regnskab. Regnskabet for 2017 viser tydeligt
medlemsfremgangen, det har været effektivt at stå på markeder, Ø-dag m.v.

Der blev stillet spørgsmål fra salen, om årsagen til at der var brugt mindre på bosætning i 2017 i forhold til
2016. Dette skyldes, at der i 2016 blev indkøbt ny pavillon og bord til brug for kampagne/markeder o.lign.
Regnskabet blev énstemmigt godkendt.
Ad 5) Budget for 2018 blev gennemgået af Henrik Persson, der gjorde opmærksom på en skrivefejl ved
posten ”kontingent”. Efter dette var afklaret, blev budgettet enstemmigt godkendt, og kontingent fastsat
uændret til 175 kr./år.
Ad 6) Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Ad 7) Formand Jens Bloch orienterede om igangsatte og kommende projekter:
Lokalforumsprojekt/borgermøde, velkomstpakke til nye øboere, muligheden for at etablere Orøs eget
boligselskab, boligudlejning gennem Jens Hansen (Orø Camping), vejledende afstemning vedrørende
hastighedsbegrænsning . Han fortsatte med en orientering om Erhvervsministerens besøg på øen, hvor
man havde drøftet mulighederne for dispensation fra kystbeskyttelseslinien – forhåbentlig vil dette på
længere sigt blive til gavn både for små erhvervsdrivende og for miljøet. Endelig fortalte Jens Bloch, at
Beboerforeningen fortsat vil have fokus på lægebetjeningen og ældreplejen.
På forespørgsel blev det fastslået, at Beboerforeningen ikke selv skal drive et boligselskab, men være
”fødselshjælper” for et kommende lokalt boligselskab. Ib Ballisager foreslog at kontakte RealDania for at
skaffe midler til projektet.
Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var Peter Bach Larsen, Henrik Persson og Berit Tannebæk, alle var villige til genvalg og blev valgt
uden modkandidater. Da Peter Bach Larsen havde overtaget bestyrelsesposten efter Erik Fuchs’ død,
aftaltes det at Peter var valgt for 1 år, mens Henrik og Berit var valgt for 2 år.
Ad 9) Valg af suppleanter
3 kandidater opstillede, nuværende suppleant Cathrine Dolleris samt Helene Garly og Tanja Duurlang. De
tre kandidater præsenterede sig, hvorefter der blev afholdt skriftlig afstemning. Cathrine Dolleris blev valgt
som 1. suppleant og Tanja Duurlang som 2. suppleant. Jens Bloch foreslog at Helene Garly også blev
tilknyttet bestyrelsen og deltog i møderne, hvilket Helene Garly accepterede.
Ad 10) Valg af revisor
Hanne Duelund genvalgt som revisor
Ad 11) Valg af revisorsuppleant
Erling Bjørn Jensen blev valgt som revisorsuppleant
Ad 12) Eventuelt
Henrik Persson orienterede om, at Beboerforeningen vil arbejde for ændringer i lejeloven – da man efter
nugældende lov kun må lave 2 gange tidsbegrænset lejemål på et hus, der er sat til salg. Hvis denne
paragraf kunne ændres, så en ejer har mulighed for at lave et tids-ubegrænset lejemål, men med mulighed
for at opsige lejer med 3 måneders varsel ved salg af boligen, ville dette formentlig betyde, at nogle i dag
tomme boliger ville blive beboet, og dermed opvarmet og vedligeholdt.
Ib Ballisager orienterede om navneændring fra Borgerforeningen Orø Forsamlingshus til Foreningen Orø
Forsamlingshus. Dette er vedtaget for at undgå forveksling med Beboerforeningen.

Nol Wijnholds orienterede om afstemning vedrørende hastighedsbegrænsning i sommerperioden. Det blev
præciseret, at der var tale om en forsøgsordning, og at den ville omfatte hele øen.
Gitte Busk-Clausen foreslog, at der i samarbejde med TrygFonden fremstilles gule sikkerhedsveste, som
udleveres gratis til øboerne.
Lillian Pedersen spurgte, om Beboerforeningen ville lave en kampagne omkring trafiksikkerhed, særligt med
fokus på fart og alkohol, og Elspeth Barrie Larsen foreslog i denne sammenhæng nogle humoristiske skilte
på Holbækfærgen, om at færdselsloven også gælder på Orø.
Tanja Duurlang orienterede om ansøgning til Landdistriktspuljen omkring kreative uger/sommerskole.
Mejeriet (der nu hedder Genskabet) åbner i den gamle Ø-butik lørdag den 24.3. Der vil blive holdt et
arrangement med en forsker, som vil fortælle om mulighederne for ”skæve projekter”.
Herefter takkede Ib Ballisager de fremmødte for god ro og orden. Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.40.

NB. Formandens beretning kan læses i sin fulde ordlyd på Orø Beboerforenings hjemmeside.

