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Bestyrelsesmøde - Orø Lokalforum 

Torsdag den 27/10 2021 kl. 17.00 i Værestedet - Orøhallen 

 

Navn Bestyrelse 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  

Mads Sorento Fællesskaber 
Holbæk kommune 

x  

 

Dagsorden 

 

0. Daniel Nørgaard er inviteret af Kirsten 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Briefing om Simons møde med Henrik Bøtkjær, Orø Beboerforening 

4. Folke/borgermøde planlægning 

5. Trampestierne v/Mogens 

6. Skraldespandsprojekt v/Simon 

7. Tour de France – arbejdsgruppe? 

8. Modtaget korrespondance 

9. Eventuelt 

 

Dagsorden Noter 

Gæst Daniel Nørgaard Daniel informerede bestyrelsen om de projekter, som han via Genskabet og 
Øasen har gang i. Han håbede at Orø Lokalforum ville bakke op om disse 
projekter. Simon kunne bekræfte at det netop var Lokalforums opgave at støtte 
lokale projekter uden skelen til egne holdninger. Vi er neutrale. 
  

Valg af ordstyrer og 

referent 

Ordstyrer: Simon 
Referent: Birgit 
 

Godkendelse af 

dagsorden                                                                    

Dagsorden blev godkendt. 
 
 

Briefing om Simons 

møde med Henrik 

Bøtkjær, Orø 

Beboerforening 

 

Simons møde med Beboerforeningsformanden Henrik Bøtkjær havde karakter 
af en overdragelsesforretning, hvor Trampestierne blev overdraget til Orø 
Lokalforum. 
 
Sikker skolevej blev aftalt som et samarbejde mellem Orø Skole, Orø 
Beboerforening og Orø Lokalforum. Annette skoleleder henvendte sig til begge 
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foreninger i håbet om en løsning. 
 
Der er lavet aftale om, hvornår vi arbejder sammen og hvornår vi arbejder hver 
for sig. 
 
Simon har efterfølgende kontaktet Holbæk kommune, Trafik og Vej, om at få en 
bedre skiltning og fartbegrænsning ved skolen. Vi skal i fællesskab, Orø 
Beboerforening, Orø skole og Orø Lokalforum, sende ansøgning til kommunen 
om vore ønsker. 
Simon fik mandat til at arbejde videre med sagen. 
 
Orø Beboerforening ønsker at arbejde videre med Orødagen, Orø juletræet,  
Årets Ø og Muleposen til nye indbyggere på Orø. 
 
Det er aftalt, at der skal være et flydende informationsflow og godt samarbejde 
mellem Orø Beboerforening og Orø Lokalforum. Informationsflow foregår på 
formandsniveau. 
 

Folke/borgermøde 

planlægning 

Ifølge referatet af 14/10 2021 har vi planlagt at holde folke/borgermøde i 
januar 2022.  
Det blev besluttet, at mødet holdes lørdag den 29/1 2022. Første del af mødet, 
kl. 10-12 er ekstraordinær generalforsamling, hvor kommissoriet for 
Færgekontaktudvalget godkendes. Fra kl. 12 holdes evt. ide workshop med 
indlæg om alle de projekter, der er gang i på Orø. 
 
Kommissoriet for Færgekontaktudvalget sættes på dagsordenen til næste 
bestyrelsesmøde den 17/11 2021. 
 
For at kunne holde et folke/borgermøde er vi nødt til at have nogen penge. For 
at kunne få dem skal vi oprette en bankkonto. Simon har undersøgt forskellige 
alternativer og foreslår at vi opretter konto i Kreditbanken. Jørgen og Birgit 
kigger på oplysningerne og kommer med en indstilling hurtigst muligt. 
Simon har oprettet CVR-nummer til foreningen Orø Lokalforum og har oprettet 
foreningen hos Holbæk kommune. Der er desuden underskrevet kontrakt 
mellem Holbæk kommune og Orø Lokalforum. 
 

Trampestierne 

v/Mogens 

Mogens har hele sommeren arbejdet med trampestierne sammen med Mette 
fra Holbæk kommune. Lodsejerne er utilfredse med Holbæk kommunes 
vedligeholdelse af trampestierne. 
 
Det blev foreslået, at der holdes et møde mellem lodsejerne, Holbæk kommune 
og Orø Lokalforum, hvor det skal afklares, hvilke udfordringer der er og hvordan 
de løses. Det blev ligeledes foreslået at invitere Orøkontoret til mødet. 
Mogens kontakter Martin Foverskov og indkalder til mødet. 
 

Skraldespandsprojekt 

v/Simon 

Simon ønsker at tilbageoverdrage projektet til Orø Lokalforum.  
Det er OK.  
 
Arbejdet med tømning af skraldespandene påhviler ”Nytteindsatsen” lige på 
nær uge 29 – 30, hvor de holder ferie. Her vil Orø Lokalforum skulle tømme 
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spandene. 
 
Der er opsat 36 skraldespande på Orø og halvdelen ønskes i vinterperioden sat i 
vinteropbevaring. Simon taler med Hans Ingemann om mulighederne. 
 
Der vil blive sendt opråb på Facebook om, at der ikke må lægges pap i 
skraldespandene. Det er især dem på havnen, der er berørt. 
 

Tour de France – 

arbejdsgruppe? 

Holbæk kommune har udsendt invitation til foreningerne om deltagelse i 
borgermøde den 24/11 2021 kl. 19-21 på Elværket omhandlende Tour de 
France i Holbæk kommune. 
 
Invitationen slås op på Facebook og interesserede kan melde sig. Simon og 
Jørgen vil gerne deltage. 
 

Modtaget 

korrespondance 

Asfaltering af Næsbyvej og Østre Færgevej er yderligere udsat til 2022/2023, da 
kloakeringens 3. fase gennemføres i den kommende periode. Der er dog behov 
for nødreparationer, bl.a. på Nørrestængevej. Der er kontakt til Steen Risum. 
 
Mads Sorento har sendt Fælles-skabernes Videnskatalog. Det udsendes til 
bestyrelsen. 
 
Maria Fynbo har sendt et brev med tilbagemelding på stiftende 
generalforsamling af Orø Lokalforum samt valg til Orø Lokalforum. Simon 
skriver svar til Maria Fynbo. 
 
Hans Knudsen har skrevet til Orø Lokalforum og gjort opmærksom på, at der er 
rigtig mange beboere på Orø, som ikke er på Facebook og derfor ikke ser de 
opslag, som vi annoncerer der. Simon har svaret Hans Knudsen, at vi er 
opmærksomme på det og har fortalt om de muligheder, der er for at få 
oplysningerne. 
Mogens foreslog, at vi i fremtiden også hænger opslag i fællesrummet på 
Elnebjergcenteret. 
 

Eventuelt Simon har talt med Kenni Jensby, direktør i Holbæk Erhvervsforum, om en 
brainstorming om udviklingen af erhverv på Orø. 
 
Mads Sorento afleverede en gave til bestyrelsen i form af en refleksvest 
påtrykt: Spørg os Lokalforum samler trådene.  
 
Arbejdet på ”Topmøde omkring udvikling af lokalområderne”, som Holbæk 
kommune holdt den 5/9 2021, samt i to arbejdsgrupper efterfølgende, har 
udmøntet sig i en række anbefalinger til politikerne. 
 
Næste møder: 
Tirsdag den 9/11 2021 kl. 19.30 Ekstraordinær generalforsamling i 
Forsamlingshuset – valg af revisor og revisorsuppleant 
Onsdag den 10/11 2021 kl. 17.00 i Orøhallen - Værestedet 

 


