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Nyhedsbrev udsendt af Orø Beboerforening

Orø, den 11. september 2020

Kære medlemmer!
Coronaen kom, men vi fik alligevel gennemført årets forsinkede Ordinære Generalforsamling.
Beboerforeningen afholdt et bestyrelsesmøde 4. august, lige inden det endeligt lykkedes at afholde den udskudte
Ordinære Generalforsamling, tirsdag d . 18. august 2020. En af de helt gamle i gårde (ikke alder, men erfaring og
deltagelse i et utal af bestyrelsesmøder i Beboerforeningen og de foreninger der udspandt derfra) er Jens Bloch. Jens
havde meddelt at han nu gerne ville afløses af yngre kræfter. Dette ønske kunne alle vist forstå. Samtidig hermed
ønskede kasserer Henrik Persson også at blive afløst, også Henrik havde arbejdet i en del år med at passe på
foreningens kassebeholdning og få den til at vokse, langsomt men sikkert. Jens og Henrik har sammen behandlet
mange forskellige sager, men begge er villige til at fortsætte i en undergruppe omhandlende emnet: at få flere
”Almene Boliger” til Orø. Dette arbejde vil den nye bestyrelse gerne have at de to fortsætter hermed, sammen med en
repræsentant for den nye bestyrelse. Endeligt ville vores næstformand, Jette Maja Porting også gerne afløses efter et
år med deltagelse i arbejdsgruppen: ”En god og rimelig Lægeordning på Orø”, sammen med Jens Bloch og Henrik
Persson. En lægeordning som efter vores bedste opfattelse, fungere tilfredsstillelse, selv om vi desværre kun kan få
bevilliget 1 fast ugedag til læge på Orø. Heldigvis har vi en god akutsygeplejerske som er i klinikken alle hverdage. Skal
man akut have arrangeret et lægebesøg, så er der mulighed for et besøg på lægeklinikken i Holbæk, idet akuttider
faktisk findes hver dag i åbningstiden.
Til Generalforsamlingen stillede følgende 6 personer op til valget:
Sofie Bay, Lilian Petersen, Simon Drost, Hans Jakob Arly Sørensen, Stine Just, Henrik Bianchy Jensen
Resultat: Tine Just=47, Sofie Bay=41, Henrik B. Jensen=41,Hans Jakob=29, Simon Drost=22, Lilian Petersen=19.
Herefter blev Sofie og Henrik enige om at Sofie blev valgt for 2 år og Henrik for 1 år. Efterfølgende blev de tre
personer der så ikke blev valgt, spurgt om de var interesserede i at stille op til valget som Suppleanter. Simon
Drost takkede nej hvorfor valget så blev let, både Hans Jakob og Lilian blev således valgt ind som Suppleanter.
Ved det efterfølgende konstitueringsmøde blev Peter Bach Larsen valgt som formand, Sofie Bay valgt som
næstformand, Helene Garly valgt som kasserer, Tine Just valgt som sekretær, Henrik B. Jensen valgt til kontaktperson
og Ø‐repræsentant for Orø hos Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS). Sofie Bay blev endvidere valgt som
Beboerforeningens repræsentant i Færgekontaktudvalget.
Vi håber på at I alle får et godt efterår og at vi snart får VAB til at stikke spaden i jorden, så vi kan få flere Almene
Boliger her. I næste informationsbrev kan vi fortælle om de sager vi arbejder med indtil næste GF, februar 2021. I
skrivende stund arbejder vi med at udforme et indsigelsesbrev mod Holbæk Kommunes budgetforslag om besparelse
på skoleområdet. Forslaget ville betyde flytning af de største klasser på Orø Skole til Holbæk. Vi håber derfor på at
vores indsigelsesbrev, som udarbejdes med støtte fra Orø Skole, vil afstedkomme at forslaget tages af bordet/fjernes.
Orø Skole har i dag et stigende elevtal, hvorfor dette forslag formentlig er udført af en regnemaskine, de menneskelige
faktorer er så vidt vi kan skønne, glemt at blive medtaget i dette forslag, det går jo ikke.
Med de bedste hilsener fra den nye Bestyrelsen i Orø Beboerforening, Peter Bach Larsen

