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Bestyrelsesmøde - Orø Lokalforum 

Torsdag den 14/10 2021 kl. 17.00 

 

Navn Bestyrelse Mail Deltager Deltager 
ikke 

Simon Drost Formand  x  

Mogens Johansson Næstformand  x  

Jørgen Stenersen Hansen Kasserer  x  

Kirsten Flemming Nielsen Bestyrelsesmedlem  x  

Birgit Kauffmann Bestyrelsesmedlem  x  

Hanne D. Larsen Bestyrelsessuppleant  x  

Niels Fynbo Bestyrelsessuppleant   x 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Bestyrelsesmøde – format 

4. Foreningens revisor 

5. Briefing om Lokalforum fra Holbæk kommune 

6. Kommunikationsplatforme 

7. Kontakt til andre foreninger 

8. Fintælling af stemmer 

9. Eventuelt 

 

Dagsorden Noter 

Valg af ordstyrer og 

referent 

Birgit tilbød at tage referat, hvis det er i orden, at det bliver 
beslutningsnotater, der i princippet skrives på mødet. Det var i orden. 
 
Simon tilbød sig som ordstyrer og blev valgt. 
 

Godkendelse af dagsorden                                      

                                   

På anmodning fra Hanne blev dagsordenen udvidet med et punkt: 
Fintælling af stemmer. 

Bestyrelsesmøde – format 

 

På bestyrelsesmøder deltager bestyrelsen og suppleanter. Resultatet af 
bestyrelsesmøder kommunikeres ud til øboerne efter mødet. 
 
Der indføres mulighed for at kunne booke tid til møde med bestyrelsen. Det 
vil foregå som punkt 0 på bestyrelsesmødets dagsorden.  
 
Planen er, at der afholdes ét bestyrelsesmøde pr. måned. I starten vil der dog 
blive holdt møde hver anden uge. 
 
Bestyrelsen forpligter sig til at holde borger/folkemøde mindst to gange pr. år. 
Første gang i januar 2022. 
 
Bestyrelsesmøder holdes i skolens bibliotek. 
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Bestyrelsesmøder holdes onsdage kl. 17.00 – 19.00 
 

Foreningens revisor 

 

Det er nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at få 
valgt en revisor og en revisorsuppleant. Begge poster er ledige. 
 
For at få kommunikeret bredest muligt ud til øboerne, vil Simon kontakte 
Mads Sorento og høre, om han vil finansiere en annonce i NordvestNyt 
og/eller By & Land via fællesskabspuljen. 
 
Vi spørger Karsten, Dagli’ Brugsen Orø, om vi må stille et A-skilt op med vores 
opslag i brugsens indgang. 
 
Den ekstraordinære generalforsamling planlægges at blive afholdt tirsdag den 
9/11 2021 kl. 19.30 i Orø Forsamlingshus. 
 

Briefing om Lokalforum fra 

Holbæk kommune 

 

Punktet udskydes, da Mads Sorento ikke er vendt tilbage med invitation til it-
værktøjet Teams. 

Kommunikationsplatforme 

 

Bestyrelsen vil kommunikere på følgende platforme: 
Facebook – der oprettes en side med Simon som administrator og med 
bestyrelsesmedlemmerne som medadministratorer. 
 
Hjemmeside – Simon har købt domænet oroelokalforum.dk i januar 2021 til 
brug for Orø Lokalforum. Simon og Mogens bliver administratorer. 
 
Der oprettes mailadresser til de enkelte poster: formand, næstformand, 
kasserer, bestyrelsesmedlem1, bestyrelsesmedlem2, suppleant1 og 
suppleant2.  
 
Reglen er, at ved udsendelse af mail, skal alle i bestyrelsen og suppleanter 
have mailen cc. Ved svar på mail udsendt af et bestyrelsesmedlem til de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer, sendes svar til alle. 
 
Der var enighed om, at øboerne skal kunne abonnere på et nyhedsbrev fra 
Lokalforum, hvilket vil give bestyrelsen mulighed for at lave en mailliste, der 
samtidig kan agere medlemsliste. 
 

Kontakt til andre 

foreninger 

 

Simon skal mødes med Beboerforeningens formand Henrik Bøtkjær senere på 
ugen. Notat fra mødet bliver sendt ud til bestyrelsen. 
 
Vi skal sende invitation til alle foreninger og private personer om at de kan 
mødes med Lokalforum, hvis de har spørgsmål. 
 

Fintælling af stemmer 

 

Hanne meddelte, at stemmeantallet, der er opgivet på den stiftende 
generalforsamling, ikke passer. Der mangler 3 stemmer. Derfor bedes 
stemmetællerne fintælle stemmerne.  
Dette bedes udført senest fredag den 22/10 2021.  
Hvis ikke de har mulighed for det, må bestyrelsen selv tælle stemmerne på 
næste møde. 
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Birgit skriver til de tre stemmetæller. 
 

Eventuelt 

 

Mogens spurgte, om ikke det var mest fornuftigt, at Beboerforeningen 
færdiggører sagen om cykelstier, i stedet for at Lokalforum skal overtage 
sagen og starte forfra. Vi tilbyder vores assistance, hvis Beboerforeningen har 
brug for det. 
 
Margit fra NordvestNyt har spurgt Simon, om VAB-boligerne bliver til noget på 
Orø. Der bliver tjekket op på det, og punktet bliver sat på dagsordenen til 
næste bestyrelsesmøde. 
 
Kirsten spurgte, om kloakeringen i Salvig er noget vi kan kigge på. Simon 
kigger på det og punktet bliver sat på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 
 
Kirsten inviterer Daniel Nørgaard med til bestyrelsesmødet den 27/10 2021 kl. 
17.00 – punkt 0 på dagsordenen. 
 
Næste møder er: 
 
Onsdag den 27/10 2021 kl. 17.00 – 19.00 
Onsdag den 10/11 2021 kl. 17.00 – 19.00 
 

 


