Orø, 15. april 2021

Kære medlemmer af Orø Beboerforening,
Vi udskyder nu den indkaldte Generalforsamlingen 2021 på ubestemt tid:
Beboerforeningens bestyrelse informerer hermed om yderligere udskydelse af den ordinære Generalforsamling 2021.
I Orø Nyt (december nummeret), havde vi indkaldt til Ordinær Generalforsamling, tirsdag d. 2. marts kl. 19 i Orø Hallen.
Grundet den seneste udmelding fra regeringen, må vi desværre igen udsætte den ovennævnte indkaldte
Generalforsamling, denne gang på ubestemt tid. Begrundelsen er det nuværende forsamlingsforbud.
Vi indkalder igen til årets ordinære generalforsamling så snart myndighederne giver os en mulighed herfor, dette vil ske
via opslag ved Orø Brugs, via vores hjemmeside: www.orøbeboerforening.dk/nyhedsbreve, og samtidig igen skrive via
mail eller brev til de medlemmer, der endnu ikke har oplyst os deres mailadresse.
Øvrige nyheder: Nye bænke på Orø: Bestyrelsen har siden sidste nyhedsbrev i februar måned, arbejdet med at
undersøge muligheden for at indkøbe samt ansøge om midler fra Holbæk Kommune til at opstille fem nye bord-og
bænksæt på Orø til erstatning for tre udslidte bænke og samtidig placere to nye ved Orø Færgen, sidstnævnte i
samarbejde med Orø Bådelaug. Vi har nu modtaget en positiv tilbagemelding fra Holbæk Kommune og pengene er nu
bevilliget til denne nødvendige udskiftning.
Planerne om de seks nye almene boliger på Orø skrider også planmæssigt frem. VAB er i skrivende stund ved at sikre sig
ejerskabet af den nødvendige byggegrund, hvorpå byggeriet er planlagt.
Akutberedskabet om natten: De seneste to uger har vi forsøgt at få en kommunikation i gang med Region Sjælland ang.
akutberedskabet på Orø fra om natten imellem d. 18. & d. 19. april og 10-12 dage frem. Det er den periode hvor Orø
Færgen er på værftsophold. Problemstillingen har været at Holbæk Kommune ikke har kunnet leje en erstatningsfærge
der kunne transportere Udrykningskøretøjer over om natten. Løsningen bliver at der indsættes en passagerfærge:
”Bertha-K”, der ikke kan medtage biler eller tungere køretøjer. Cykler kan medtages.
Løsningen i den periode, hvor Orø-Holbæk Færgen er i dok, er blevet som følger: Med en af de sidste færgeoverfarter
fra Hammer Bakke (via Østre Færge), sendes en akut-ambulance med to akuthjælpere. Denne akut-ambulance vil blive
parkeret ved Elnebjergcenteret om natten, klar til udrykning sammen med disse to akuthjælpere på vagt ved
Elnebjergcenteret. Ambulancen vil køre retur igen fra Orø med en af de første morgenfærger via Østre Færge. Ved
behov for akut hospitalsindlæggelse, vil der blive rekvireret en lægehelikopter for direkte transport til Rigshospitalet.
Akut-ambulancen vil være til stede på Orø alle de nætter, hvor Orø Færgen ikke er returneret til Holbæk Havn. Dvs. i en
periode på en 10-12 nætter. Ved evt. længerevarende dokophold af Orø Færgen, vil akut beredskabet blive forlænget
tilsvarende. Oplysningerne er i dag blevet bekræftet af Præhospitalsdirektøren hos Region Sjælland, telefonisk overfor
Orø Beboerforening. Ved udrykning med brandmateriel om natten, vil dette ske fra vores egen lokale brandstation ved
Brønde Havn jvf. Lasse Busk-Clausen, ”brandstationsleder”, idet der nu også er en vand-tankvogn placeret på øen.
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