Orø, 17. marts 2021
Kære medlemmer, foråret er nu endeligt på vej til vores dejlige Orø.
Vi håber vist alle på at vi igen kan samles omkring Skt. Hans bålet som vi plejer, hæderkronede
traditioner har det svært for tiden. Lad os håbe, at vi får ændret på reglerne inden 23. juni i år. 😊
Orø Genbrugsplads har efter vores henvendelse til Fors og til Holbæk Kommunes Miljøafdeling, nu
fået udvidet åbningstiden om lørdagen i vintersæsonen med to timer. Der er nu åbent fra kl. 9-13 i
de resterende lørdage i marts måned. Vi må vente med onsdagsåbningen til efter d. 1. april.
Bestyrelsen fik en henvendelse fra en øbo – om Beboerforeningen kunne hjælpe med at få udskiftet
de to nedslidte borde-og bænkesæt ved Orø Stenen, inden turistsæsonen startede for alvor. Dette
er vi ved at undersøge samt om mulighed for hjælp med omkostningen, helt eller delvist af Holbæk
Kommune. Nærmere information følger. Vi søger også om at få flere bænke end de to bænkesæt
der skal udskiftes ved Orø Stenen. Således er forslag til placeringer velkomne, måske flere ved
selve Flagpladsen?
Årets Generalforsamling sker: tirsdag d. 27. april 2021, kl. 19, Orø Hallen, Brøndevej 15, Orø.
Med kort varsel kan vi dog igen blive tvunget til at udskyde den nu indkaldte ordinære
Generalforsamling. Sker dette vil vi igen informere dette via vores hjemmeside:
www.orøbeboerforening.dk/nyhedsbreve, og skrive ud til alle medlemmerne via mail eller post.
Vi beder om et godt fremmøde til Generalforsamlingen, idet 4 ud af 5 nuværende
bestyrelsesmedlemmer er på valg. Vi har p.t. ingen suppleanter, så 4 bestyrelsesmedlemmer og 2
suppleanter skal vælges for at Beboerforeningen kan drives videre.
I forbindelse med dette års kontingentopkrævning oplever vi, at en større del af medlemmerne
mangler at indbetale kontingent, dette ift. de tidligere år. Vi håber selvfølgelig ikke, at det er fordi
aktiviteterne grundet Corona forbud mod større forsamlinger har påvirket denne beslutning.
Beboerforeningen er som medlem af SaDS (Sammenslutningen af Danske Småøer), forpligtiget til
at indbetale kr. 50/medlem i kontingent. Vi har netop udsendt rykkerbreve til de medlemmer som
endnu ikke har betalt kontingent og beder om indbetaling senest d. 1. april 2021, på forhånd tak.
SaDS er en meget vigtig sammenslutning/organisation for os at være medlem af, idet
sammenslutningen varetager beboernes interesser på de 27 danske småøer overfor Regeringen og
Folketinget. Endvidere støtter de småøernes særlige behov overfor Regionerne samt overfor Økommunerne. I Orøs tilfælde er det så Region Sjælland samt Holbæk Kommune. Vi er godt klar
over, at et nyt Lokalforum på Orø også får en vigtig rolle at spille overfor Holbæk Kommune, men
lige nu er der desværre endnu ikke oprettet et nyt Lokalforum. Vi håber på, at dette kan ske i løbet
af efteråret 2021. I mellemtiden må Orø Beboerforening så agere interessegruppe for hele Orø.
Derfor er det vigtigt at fastboende og sommerhusejere støtter op om Beboerforeningen.
Med venlig hilsen, pva. Orø Beboerforening, Peter Bach Larsen, formand

