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Bestyrelsesmøde - Orø Lokalforum 

Onsdag den 10/11 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  

Niels Fynbo Bestyrelsessuppleant x  

 

Dagsorden 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Formandens punkt 

4. Igangværende projekter: Trampestierne (Mogens), Sikker skolevej (Simon), Skraldeprojekt (Simon), 

Asfaltering (Jørgen & Simon) 

5. Folke/borgermøde planlægning 

6. Gennemgang af lokalforums forpligtigelse som et forum for HELE øen. Private, foreninger, 

virksomheder mm. 

7. Modtaget korrespondance 

8. Ekstern korrespondance 

9. Eventuelt 

 

Dagsorden Noter 

Valg af ordstyrer og 

referent 

Ordstyrer: Simon 
Referent: Birgit 
 

Godkendelse af 

dagsorden                                                                    

Dagsorden blev godkendt. 
 
 

Formandens punkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon har haft kontakt til Fors for at høre om de kunne tænke sig at holde et 
stormøde/dialogmøde i Forsamlingshuset, hvor de kunne oplyse borgerne på 
Orø om, hvad der skal ske. Det er de rigtig positive over for. Alle var enige om, 
at det var en god ide. 
Fors deltager i øvrigt i generalforsamlingen hos grundejerforeningen i Salvig 
den 14/11 2021. 
 
Vi må meget gerne sende spørgsmål til Fors i forvejen, så de rigtige personer 
kommer med til dialogmødet. 
 
Desuden samles overordnede overskrifter fra øens beboere, hvad kunne de 
tænke sig at tale med Fors om. 
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Der nedsættes en arbejdsgruppe med Kirsten, Mogens og Niels fra Lokalforum 
og interesserede borgere inviteres til også at deltage i arbejdsgruppen. Både 
øboere og sommerhusejere. 
 
Simon er blevet kontaktet af Andreas, som er trafikingeniør. Han vil meget 
gerne benytte Lokalforum som trådholder på de sager, hvor borgere kommer til 
ham om enkeltsager. Det er nemmere for ham, at have et enkelt punkt at tale 
med, og være sikker på at han har dækket øen.  
Det er en af Lokalforums opgaver. Det bliver fremadrettet, idet de eksisterende 
sager køres færdige. Simon har sagt ja til det. 
 
Lokalforum har siden kl. 12 i dag den 10/11 2021 53 registrerede medlemmer. 
 
Persson har henvendt sig til Holbæk kommune. Vi afventer kommunens udspil. 
 
Birgit har lavet et forslag til vedtægtsændringer som sendes til bestyrelsen til 
brug for det videre arbejde. 
 
På første bestyrelsesmøde vedtog vi, at referaterne skulle være 
beslutningsreferater. Debatten skulle ikke med. Det behøver ikke at blive 
udpenslet, hvem der er enige/uenige. 
 
Simon opfordrer til at vi begynder at samarbejde og kommer i gang med 
arbejdet.  
 
Simon er blevet gjort bekendt med, at der er store problemer i Dagli’Brugsen på 
grund af at personalet skal have afviklet feriepuklen inden 31/12 2021. 
Brugsuddeleren er sygemeldt og der er ikke personer nok til at sætte på hylder 
og andet.  
Simon foreslog, at vi opfordrer til, at der etableres en slags nødhjælp, 
”Brugsens venner”, som på frivillig basis hjælper brugsen i denne svære 
situation. Alle var enige om dette. Vi afventer foreløbig brugsens bestyrelse. 
 

Igangværende 

projekter: 

Trampestierne 

(Mogens),  

 

 

 

 

 

Sikker skolevej 

(Simon),  

 

 

 

 

På en ekstraordinær generalforsamling i Danske Småøer, hvor 
Beboerforeningen repræsenteret ved Hans Jakob Arli Sørensen deltog, blev der 
informeret om, at det er muligt at få midler fra Landdistriktspuljen til opretning 
af stisystem på en af småøerne. 
På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt at indkalde lodsejerne, kommunen og 
Lokalforum til møde om trampestierne. Der er endnu ikke sket noget og det 
begynder at haste, da Mette Spaanhede Jensen går på barsel pr. 31/12 2021. 
Simon rykker Mette og Mads Sorento for dato for afholdelse af møde. 
Der er to borgere, der ønsker at deltage i arbejdsgruppen. 
 
Der er udfærdiget en ansøgning med kort og billeder, der viser, hvad det er vi 
gerne vil have. Modtaget i kommunen den 8/11 2021. Udsendes til bestyrelsen 
i pdf-format. 
Trafikingeniøren Andreas kommer og måler op ud fra vores ønsker. Han går 
rundt sammen med Henrik Bøtkjær, Anette fra skolen og Simon. 
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Skraldeprojekt 

(Simon),  

 

 

Asfaltering (Jørgen & 

 Simon) 

 

Hans Ingemann har ikke mulighed for at opbevare de 16 skraldespande, som vi 
skal have vinteropbevaret. Det undersøges om Kim Møller kan have dem 
stående i nogle tomme staldbygninger i Næsby. Vi kan lave et opslag og høre, 
om der er nogen, der kan have dem stående. 
 
Mandag den 8/11 2021 var Jørgen og Simon rundt på Orø sammen med Steen 
Risum fra Vej og Trafik og Jimmy fra NCC asfalt for at besigtige vejene. Tilsagn 
om at der skal gøres noget, hvor der er huller i vejene. Der laves en plan over 
reparationerne. 
Der kommer et lappehold om ca. 4 - 6 uger. 
 
I forbindelse med kloakeringen i Salvig, har Fors ikke villet forpligtige sig til at 
køre en fast rute, når jorden skal væk fra øen. 
 
Det vil forsinke projektet, hvis vi begynder at stille krav om at jorden skal blive 
på Orø. Det ville være en ide at danne en arbejdsgruppe, der kunne gøre 
forarbejdet til et eventuelt nyt projekt i fremtiden, så vi har en plan som er 
godkendt. 
 
Steen Risum vil gerne lægge helt ny belægning i Bybjerg allerede i maj/juni 
2022, men kun hvis Fors vil forpligtige sig til at køre en fast rute, Salvigvej, 
Næsbyvej, Bygaden og Østre Færgevej. Fors har ikke ønsket at forpligte sig. 
Steen Risum har bedt Simon og Jørgen om at prøve at få Fors til at ændre 
mening. 
Der er sendt kort med beskrivelse til projektleder hos Fors, samt information 
om at det vil stoppe anden udvikling på øen, hvis ikke de vil forpligte sig. Det er 
den naturlige kørevej. 
 
Kort fra Steen Risum bliver udsendt til bestyrelsen. 
 

Folke/borgermøde 

planlægning 

Det planlagte Folke/Borgermøde den 29/1 2022 i Orøhallen bliver afholdt i 
tidsrummet 12 – 18. 
Der etableres en arbejdsgruppe, der skal planlægge mødet. Den består af 
Kirsten, Jørgen og Birgit. Frivillige kan tilknyttes arbejdsgruppen. 
 
Der blev desuden nedsat en arbejdsgruppe bestående af Simon, Mogens og 
Niels, der skal kigge på kommissoriet til Færgekontaktudvalget, der som aftalt 
skal forelægges og godkendes på mødet den 29/1 2022. Simon indkalder til 
møde med færgerne. 
 

Gennemgang af 

lokalforums 

forpligtigelse som et 

forum for HELE øen. 

Private, foreninger, 

virksomheder mm. 

 

Orø Lokalforum er samleledet på Orø. 
 
Formanden opfordrer til, at vi opfører os neutralt, så længe vi sidder i Orø 
Lokalforum. Det er et tillidshverv. 

Modtaget 

korrespondance 

En borger har sendt et brev, hvori der spørges om Orø Lokalforum vil støtte 
Beboerforeningens initiativ imod udlejning af ATV’er fra kroen. 
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Klagefristen er udløbet. Simon foreslog, at vi går i dialog med Michael Kousted, 
for at høre hvad planen er. Simon kontakter Michael. 
Hvis ATV’erne kommer ud at køre, kan vi bede om en evalueringsperiode fra 
Michael. 
Simon svarer borgeren. 
 
Der er modtaget en klage fra en forening på Orø. Simon svarer på klagen. 
 
En borger spørger om muligheden for udvidelse af antal afgange for Holbæk 
færgen.  
Spørgsmålet sendes videre til Lars Wolfgang Hansen. Simon sender brevet 
videre og informerer borgeren om dette. 
 
Samme borger spurgte til om det mobile internet på nord Orø kan komme op 
på et brugbart stade.  
Beboerforeningen har en ansøgning ude, om muligheden for mobilmast ved 
Østre Færge. Brevet sendes videre til Beboerforeningen. Simon informerer 
borgeren. 
 
Der er modtaget en klage fra Orøkontoret over den måde et medlem af 
Lokalforum har udtalt sig offentligt om Orøkontor.  
Det kunne konstateres at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, da tre 
bestyrelsesmedlemmer var inhabile. Simon svarer Orøkontoret. 
 

Ekstern 

korrespondance 

Bestyrelsen er enig om, hvordan den eksterne kommunikation håndteres i 
fremtiden. 
 

Eventuelt Næste møde holdes torsdag den 9/12 2021 kl. 17.00 i Orøhallen – Værestedet. 
 

 


