Orø Beboerforening
Orø, den 19. september 2019

Nyhedsbrev udsendt af Orø Beboerforening
Kære medlemmer af Orø Beboerforening med yderligere information vedr. Lokalforum

Efteråret kom på klokkeslæt den 1. september. Jeg har egentlig altid ment, at
sommeren rakte langt ind i september. Derefter plejer der at komme gode dage
med Indian sommer og gode temperaurer, men nej, i år sagde det bare bang. Regn,
regn og kulde fra en kant af, og så blev det efterår med eftertryk. I dag har jeg endda
tændt op i brændeovnen (mest for stemningens skyld).
Efteråret er begyndelsen på vinteren og dermed vinterens aktiviteter. Det syder og
bobler i foreningerne og også Beboerforeningen ruster sig til vinterens udfordringer.
Pt arbejder vi med at få stablet et borgermøde på benene den 1. oktober. Vi har
inviteret kulturudvalget for dels at drøfte situationen omkring lokalforums
strukturen dels inviterer vi andre institutioner på øen til at holde oplæg om deres
aktiviteter, for at klæde kulturudvalget på.
Med hensyn til Lokalforum, som vi efter to års diskussion har fået indrettet, så det
passer med vores forhold på øen, har vi nu fået pålæg om at oprette en forening
med generalforsamling og hele balladen. Beboerforeningen står helt af på dette
forslag. Vi mener, at vores form er den mest demokratiske, man kan opdrive og den
nemmeste at administrere. Vi afholder borgermøder efter behov, minimum to
gange om året. Her kan alle borgere på øen stille sig op og give deres mening
tilkende, alle har tale og stemmeret. Vi kan indkalde relevante politikere og/eller
embedsmænd fra Holbæk Kommune til møderne, og vi kan fordele den sum penge,
som kommunen bevilger til lokalforaerne. Jeg kan her ikke understrege nok, at vi i
bestyrelsen ikke ønsker at oprette en sådan forening; men vi vil selvfølgelig ikke
forhindre andre i at gøre det. Vi havner bare i det samme bøvl, som tidligere, med to
instanser, der laver det samme arbejde.

Grundvandet på Orø.
Helt aktuelt har vi haft møde med to embedsmænd fra Holbæk Kommune om vores
grundvand. Vi har fået en meget saglig grundig gennemgang af situationen, og
overvejer pt, hvad vi kan handle på. Der er ikke lige nu nogen overhængende fare,
men på lidt længere sigt vil det være klogt at træffe nogle forholdsregler, så vores
grundvand ikke bliver ramt af pesticider og nitrat over de gældende grænseværdier.
Boligsituationen er stadigvæk speget, men der er dog kommet visse åbninger, idet
Boligministeren har opfordret Holbæk Kommune til at se på mulighederne på Orø,
for at opføre flere lejeboliger til den store efterspørgsel. VAB som har opført de
nuværende boliger på Elnebjergvej, har også vist ny interesse for at finde egnede
arealer. Der bliver afholdt et boligstrategimøde på Orø den 24. oktober, hvor
kommunens embedsmænd vil fremlægge deres tanker om mulighederne på øen.
Ellers stander vi jo mod jul og vi forventer at afholde den traditionelle
juletræstænding den første søndag i advent, som er den 1. december i år.
Mange hilsner fra bestyrelsesformanden for
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