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Kære medlemmer!
Bestyrelsen for Beboerforeningen ønsker med dette nummer af Ø-posten at sende jer en lille julehilsen.
2019 synger på sidste vers og julen nærmer sig med hastige skridt. I har sikkert travlt hver især med at
ruste jer til denne højtids udfordringer. I bestyrelsen har vi også haft endnu et travlt år med store og
små opgaver. Vi har blandt andet administreret Lokalforum, som nu er en opgave, vi ikke mere skal
varetage for øen. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at den model vi med en vis succes har varetaget
her på øen ikke mere lever op til deres forestilling om et lokalforum. I kan læse mere herom i sidste
nummer af OrøNyt. Summa summarum er, at der pr. 1/1 2020 ikke længere eksisterer et lokalforum på
Orø.
Dette skal imidlertid ikke få Beboerforeningen til at ligge på den lade side. Vi fortsætter ufortrødent
med at arbejde med de opgaver, øen ønsker, vi skal tage os af. I det forløbne år har vi haft to gode
sociale arrangementer, nemlig Sct. Hans festen i samarbejde med Orø Strand Camping og
juletræstændingen i samarbejde med Orø Forsamlingshus m.fl. Desuden havde vi vores sædvanlige bod
på ”Willys hjørne” på ø-dagen. Derudover har vi deltaget i samarbejdet med Sammenslutningen af
Danske Småøer, der er vores talerør på tinge. Der har været afholdt både generalforsamling og
repræsentantskabsmøde, og vi sørger flittigt for at møde op og deltage i debatten omkring
udfordringerne på øerne.
Lokalt har vi beskæftiget os en del med vores grundvand, opførelsen af lejeboliger, lægeordningen,
placering af sheltere og dermed multtoiletter, med trafikregulering og med færgedriften. Vi
samarbejder med ø-kontoret om turisme og sidder med i færgekontaktudvalget. I forhold til Holbæk
Kommune har vi løbende dialog med Bente Mehan, der er kommunens forlængede arm på øen.
Året 2019 bliver også mit sidste år som formand for foreningen, idet jeg ønsker at trække mig til
generalforsamlingen i marts. Jeg går ikke og smækker med døren. Jeg har været glad for den tid jeg
har siddet på posten, men synes nu, at der må andre kræfter til at trække læsset, så hvis en af jer
skulle sidde derude og tænke, at I gerne ville gøre lidt for øen som bestyrelsesmedlem, så mød op til
generalforsamlingen eller giv os et kald eller en mail. Jeg kan oplyse, at Henrik Persson ligeledes
stopper i bestyrelsen, så der er hårdt brug for nye folk.
Til sidst har jeg dog lyst til at komme med denne lille opsang. Orø er i forhold til alle andre
småøer en privilegeret ø. Vi har to færger, skole, læge, hal og en velassorteret Brugs. Kort sejltid med
den ene færge, gratis transport med den anden, kort afstand til hovedstaden. Men kære orøere. Pas nu
på vores privilegier. De fleste af jer bor sandsynligvis her netop på grund af de privilegier og vores
natur naturligvis. Det er vigtigt, at vi bruger vores faciliteter. Handl ind i Brugsen, kom i hallen, brug
vores hårdt tilkæmpede læge, lad børnene blive i skolen. Det er alt sammen sårbart. Hvis noget af det
forsvinder taber øen i tiltrækningskraft med efterfølgende lokal recession: Huse står tomme,
huspriserne falder, unge potentielle tilflyttere vælger øen fra o.s.v. - o.s.v.
Jeg vil gerne på egne og bestyrelsens vegne ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår både for den
enkelte og for Orø.
Jens Bloch

