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Kære medlem
mmer!
Coronaen ko
om ‐‐ og altingg gik i stå.
Beboerforeningen holdt siit seneste besstyrelsesmødee 10. marts, Mette
M
Frederikksen lukkede landet ned de
en 11. marts.
f
bestyrelssen har en ove
ervægt af
Siden da har vi ikke kunnee mødes, dels pga. den almiindelige smittterisiko, dels fordi
neralforsamlin
ng i foreningen den 24. marts, men den
medlemmer i risikogruppeen. Planen varr, at der skullee afholdes gen
måtte vi selvvfølgelig aflysee. På denne geeneralforsamlling ville Jette Porting (næsstformand), Heenrik Persson (kasserer)
og undertegn
nede (formand) trække os tilbage
t
for at give plads til nye og yngre kræfter. Generalforsamlingen kunne vi
ikke afholde,, og som så meget andet i verden,
v
lever vi
v nu på nødlo
ove og dispensationsordnin
nger. Den ”gam
mle”
bestyrelse sid
dder stadig, men
m aktivitetsniveauet er på vågeblus, daa vi kun har ku
unnet ”mødess” via mail elle
er telefon.
Heldigvis kan
n man sige, gikk resten af sam
mfundet ogsåå ned i aktivite
et, så der har ikke
i
været meeget presserende sager, vi
skulle arbejd
de med
Inden nedlukkningen havdee vi en del akttivitet omkringg Østre Færge
e. Dette skyldttes, at den nye færgeejer, ønsker
ø
at
gøre billetterringen mere enkel
e
og tidssvvarende, og saamtidig er priserne blevet forhøjet
f
på vissse ydelser ogg sænket på
andre. Vi harr afholdt møde med Sammeenslutningen af Danske Sm
måøer og er bleevet belært om, hvordan
tilskudsordningerne i forhold til ”Landeevejsprincippeet” fungerer. Det
D er det enkkelte færgeselskab, der selvv bestemmer,
ngene fra stateen skal fordelees. Vi har ligeledes korresponderet med Michael Koussted (ejeren), der viser
hvordan pen
forståelse for vigtigheden af at tilgodesse Orøs beboeere og erhvervv. Der arbejdees på, at lave n
nye lempeligere priser for
erhvervsdrivende i 2021.
a
på op
pførelse af lejeboliger i forlængelse af ko
ommunalbestyrelsesmødett i november. Her blev det
Ellers har vi arbejdet
oplyst, at Ho
olbæk Kommune er villige tiil at yde de nø
ødvendige tilskud til et bygggeri. Vi har løb
bene haft kon
ntakt med
VAB, der er interesserede i, at opføre flere boliger påå Orø ikke min
ndst set i lysett af, at der nu ydes et tilsku
ud fra
e arealer i spil her på øen, d
der er egnede til opførelse
Boligministeriet til opførelse af lejeboligger på småøer. Der er flere
af lejeboligerr.
For nylig har vi fået en hen
nvendelse fra ferieudlejern
nes brancheforening, der geerne vil finde fflere udlejninggs
sommerhusee på øerne. Deet vil de afhold
de en eller an
nden aktivitet for i løbet af sommeren.
s
So
om beboerforrening kan vi
kun være intteresserede i at
a der kommeer turister til øen,
ø der er me
ed til at holde vores forskellige aktører le
evende.
Beboerforeningens årlige Skt. Hans festt, som vi i de senere
s
år har afholdt i samarbejde med Orø Strand Caamping, må
o
aflyse, da det vil væree umuligt for os,
o at begrænsse deltagerantallet til det, d
der formoden
ntlig snart
vi desværre også
bliver lovligt.. Men vi forveenter at vendee frygtelig tilbage til næste år.
Så snart vi kaan se en muligghed for at afh
holde generalforsamlingen under lovligee og forsvarlige rammer vil I blive
indkaldt. Vi satser
s
på, at det bliver i beggyndelsen af september.
s
God sommerr til alle fra Beestyrelsen v/ Jens Bloch

