
Referat af Borgermøde  den 1/10 2019 i Orø Hallen. 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Orientering om nye lejeboliger 

3. Orientering om lægeordning 

4. Orientering fra Øasen 

5. Orientering fra Havnen 

6. Pause  

7. Orientering om lokalforum 

Kommissorium færgekontaktudvalg 

Valg til færgekontaktudvalg 

8. Uddeling af midler 

 

 

• Ad.1 : Formanden for Orø Beboerforening Jens Bloch bød velkommen til de omkring 75 

fremmødte.  Der var opstillet 2 borde og 4 stole, som stod tomme. Jens Bloch oplyste, at 

de var reserverede til Holbæk Kommunes kulturudvalg, der ikke var mødt op. Jens Bloch 

ville ellers gerne have talt med dem om deres beslutning vedrørende Lokal forums fremtid. 

(se punktet nedenfor) 

• Ad. 2: Formanden oplyste, at der tilsyneladende blæser nye vinde med hensyn til opførelse 

af nye lejeboliger på øen. Både VAB ( der ejer og driver Elnebjergvej og Elnebjergcenteret)  

og Holbæk Kommune ser mere positivt på det end tidligere, og på Dialog mødet i 

november vil Holbæk Kommune fremlægge deres boligstrategiplan. Beboerforeningen vil 

løbende følge op på sagen. 

• Ad. 3: Jens Bloch fortalte, at region Sjælland nu har indgået en forsøgsaftale med Frans 

Ourøs klinik i Bysøstræde i Holbæk. Aftalen går ud på, at der kommer en læge til øen en 

dag om ugen, og at der er sygeplejedækning hver hverdag. JB oplyste, at der allerede er 

mange, der har haft positive oplevelser med den nye læge og sygeplejersken, men han 

understregede også, at det nu er vigtigt, at vi bruger lægen ,og at de, der har søgt andre 

læger efter at Henrik Jepsen stoppede vender tilbage, så det kan anskueliggøres at der er 

behov for en læge på øen. Dette ikke mindst af hensyn til ældre svagelige medborgere, der 

har vanskeligt ved at komme til Holbæk for at blive tilset af en læge. 

• Ad. 4: Sissel og Lasse fra Øasen orienterede om deres planer og om hvorfor de søger støtte 

Lokalpulje midlerne. Der skal skrabes nogle penge sammen, da det samlede projekt løber 

op i flere millioner, men foreløbig har de penge til projekteringen. 



• Ad. 5 : Bjarne Søborg (formand for Orø Bådelaug) orienterede om bådelaugets aktiviteter 

og  deres arbejde med at administrere havnen for Holbæk kommune. 

• Ad. 7:  JB orienterede om Lokalforums problematikken. Holbæk Kommunalbestyrelse har 

besluttet, at Orø Beboerforening ikke længere må administrere Lokalforum ved at indkalde 

til Borgermøder to gange om året og ved flertalsafgørelse uddele de af Kommunen 

bevilgede penge. Holbæk Kommune vil have, at vi skal oprette en selvstændig forening  til 

at gøre disse ting og det ønsker Beboerforeningen ikke at gøre. JB   gjorde gældende, at det 

selvfølgelig står enhver frit for at gøre, hvad Holbæk Kommune forlanger. Ingen i salen 

ønskede dette. 

• Ib Ballisager (formand for Færgekontaktudvalget) fremlagde herefter et forslag til ændring 

af udvalgets kommissorium. Udvalget har hidtil kun drøftet sager vedrørende Holbæk-

færgens drift, men den nye ejer af Østre Færge, Michael Kousted har beredvilligt indvilget i 

også at deltage i drøftelser vedrørende  Østre Færge. Det betyder, at der i 

Færgekontaktudvalgets Kommissorium skal tilføjes, at Østre Færges ejer deltager i 

udvalgets møder. 

Da Færgekontaktudvalget er nedsat af Lokalforum er det derfor naturligt, at det er den 

forsamling, som vi hidtil har betragtet som Lokalforum, der tiltræder denne ændring, lige 

som det er den, der skal vælge medlemmerne til udvalget. Ib Ballisager, Henrik Persson og 

Henrik B. Jensen stillede op. Ib Ballisager og Henrik B. Jensen blev valgt. I udvalget sidder 

desuden Henrik Persson (udpeget af Beboerforeningen) Peter Bach Larsen (udpeget af Orø 

Kontoret – turistforeningen) og Kim Kennedy (udpeget af Orø Bådelaug). 

 

Ad 8. Der var kommet ansøgninger fra Orø Fællessang kr. 4.000, Øasen kr. 1.790, Orø 

bibliotek kr. 5.000 og Orø-dagen kr. 3.000. De blev alle imødekommet. 

 

 

  

 


