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Bestyrelsesmøde - Orø Lokalforum 

Onsdag den 9/12 2021 kl. 17.00 i Rød stue – Orø bådelaug 
 

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. Bank og offentlige registreringer 
5. Igangværende projekter: 
   A) Trampestierne (Mogens & Simon) 
   B) Færgekontaktudvalg (Mogens, Niels & Simon) 
   C) Sikker skolevej (Simon) 
   D) Skraldeprojekt (Simon) 
   E) Teledækning (Simon) 
6. Folke/borgermøde Planlægning 
7. COVID-testcenter/vaccination 
8. Nyhedsbrev 
9. Eventuelt 

 
Dagsorden Noter 
1. 
Valg af ordstyrer og 
referent 
 

Ordstyrer: Simon 
Referent: Birgit 
 

2. 
Godkendelse af 
dagsorden                             

Dagsorden blev godkendt. 
 
 

3. 
Formandens punkt: 
Asfaltering, FORS, 
vandværk mm. 
 
 
 
 

Simon har rykket Fors, for at få svar på, om de i forbindelse med kloakering i 
Salvig, vil forpligtige sig til at benytte en fast rute (tvangsrute) fra og til Østre 
Færge, når de kommer med deres store lastbiler. FORS er nu positivt stillet og 
Holbæk Kommune sender besked (januar 2022) til rørførende enheder om, at 
Bygaden vil blive totalrenoveret/nyasfalteret i foråret 2022 og eventuelt 
gravearbejde skal være afsluttet ultimo april 2022. Simon har, efter aftale med 
Steen Risum - Holbæk Kommune, kontaktet Bybjerg-Orø Vandværks formand 
for at varsle det forestående vejarbejde, så tidligt så muligt. Vandværket får 
officiel besked fra Holbæk Kommune januar 2022. 
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Fartdæmpning 
Brøndevej, Bybjerg, 
Næsby 
 
 
 
Skole/børnehus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gratis færger – 
varetransport til Orø 
 
 
 
 
Børneteater 
 
 
Lokalforummøde 12/1 
2022 

 
Svar på modtaget 
korrespondance 
 

Asfaltlappeholdet er gået i gang og fortsætter til de er færdige. Hvis vejret 
tillader det, skal de være færdige inden jul 2021. 
 
Simon har haft teamsmøde med Holbæk Kommune - Civilingeniør Andreas 
Willer Jørgensen, om at få gjort Brøndevej til påbudt 40 km zone evt. med 
bump, da vejen er stærkt trafikeret af skolebørn både til lokal skole/børnehus 
og til skoler i Holbæk. Desuden arbejdes der på at få hele Bybjerg, Næsby og 
evt. Gamløse til påbudt 40 km zoner. Ansøgninger sendes til Politiet og det er i 
sidste ende her tilladelserne skal godkendes. 
 
Skolelederen Annette har bedt Orø Lokalforum om hjælp med henblik på at 
skaffe yderligere faciliteter, således at det akutte behov for vuggestuepladser 
kan dækkes. Kvadratmetermæssigt er der ingen problemer, men der er ikke 
faciliteter til puslepladser og toiletter. Simon skrev til Kim Ravnkilde, Holbæk 
kommune, om at fremskynder sagen. Kim Ravnkilde har svaret: Pusle- og 
toiletfaciliteter til børnehuset fremskyndes hurtigst muligt. 
 
Den 12/1 2022 afholdes første møde af fire, vedrørende de langsigtede planer 
for Orø skole, børnehus, SFO og ungdomsklub. Orø Lokalforum er blevet 
inviteret med. 
 
Simon har kontaktet færgerne vedrørende mulighederne for at kunne tilbyde 
navngivne leverandører gratis transport af f.eks. hårde hvidevarer, køkkener 
mm. til Orø en fast dag hver anden uge. Begge færger stiller sig positivt til 
forslaget. Simon arbejder videre med sagen og kontakter relevante 
leverandører i oplandet, for at undersøge om de vil kunne levere på Orø (hver 
fjortende dag) hvis færgerne er gratis. 
 
Holbæk kommune har sendt tilbud om at få gratis børneteater til vores 
lokalområde i 2022. Alle lokalområder i Holbæk Kommune kan søge om 
muligheden. Simon bringer forslaget videre til skolen og forældrerådet. 
 
Fællesskaber Christian Kobbernagel har informeret om, at lokalforum kan 
komme til inspirationsmøde om arbejdet i lokalforum med andre lokalfora den 
12/1 2022. Interesserede kan melde sig. 
 
Lars Wolfgang Hansen har svaret på spørgsmål vedr. ekstra afgange på 
Holbækfærgen. Svar er sendt til spørgsmålsstiller. 

4. 
Bank og offentlige 
registreringer 
 
 

Jørgen og Simon har valgt Arbejdernes Landsbank (AL) som lokalforums bank. 
AL er i gang med at etablere vores konto og forventer den oprettet i løbet af 
næste uge. 
 
Orø Lokalforum er nu registreret i Holbæk kommune som forening og kan låne 
mødefaciliteter i kommunen uden beregning. 
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5. 
Igangværende projekter:  
A. Trampestierne 
(Mogens & Simon),  
 
 
B. Færgekontaktudvalg 
(Mogens, Niels & Simon) 
 
C. Sikker skolevej 
(Simon) 
 
 
 
 
D. Skraldeprojekt 
(Simon) 
  
E. Teledækning (Simon) 
 
 

 
Den 15/12 2021 holdes dialogmøde mellem Holbæk kommune og lodsejerne på 
Orø. Mødet holdes i Værestedet i Orøhallen. Der er inviteret ca. 60 lodsejere. 
Orø Lokalforum deltager som vært og referent. Foruden Mogens og Simon 
deltager Kirsten. 
 
 
Der har været holdt møde med færgerne vedrørende kommissorium for 
Færgekontaktudvalget. Simon og Birgit arbejder videre med sagen. 
 
Der har været holdt Teamsmøde mellem Civilingeniør Andreas Willer 
Jørgensen, Henrik Bøtkjær, Annette Volfing Højager og Simon, hvor der blev 
kigget på muligheder for fodgængerfelter, bump og påbud om 30km ved 
skolen. Skiltning kan Andreas umiddelbart gå i gang med. Skilteoplæg kommer i 
næste uge, uge 50. Bump og fodgængerfelter kommer i forbindelse med 
asfaltering af Bygaden i foråret 2022. 
 
Skraldeposer skiftes hver 14 dag vinteren over. Vi har indtil videre opgivet at få 
de 16 skraldestativer vinteropbevaret. 
 
Vi har fået svar fra ca. 200 personer vedrørende teledækning. Resultatet er 
plottet ind på et kort. På første møde i 2022 vil resultatet af undersøgelsen 
blive forelagt Orø Lokalforum. 
 
Undersøgelsen viser tydeligt at der er ”sorte huller” flere steder på Orø. Planen 
er at kontakte Energistyrelsen, som er lovgivende på området, forelægge 
resultatet af undersøgelsen og bede om, at få en ”måler” ud for at tjekke om 
lovgivningen overholdes på Orø. 
 

6. 
Folke/borgermøde 
planlægning 
 

Kirsten forelagde arbejdsgruppens plan for folke/borgermødet den 29/1 2022. 
Vi blev enige om, at punktet: Orø i dag skal handle om foreningslivet på Orø.  
Punktet: Orø i morgen skal lægge op til etablering af arbejdsgrupper, hvor 
borgerne på Orø kan deltage i videst mulig omfang. 

7. 
COVID-
testcenter/vaccination  
 
 

Den 1/12 2021 henvendte Simon sig til Holbæk kommune med ønske om, at 
der genindføres et testcenter på Orø. Holbæk kommune fortalte, at Orø ikke 
var på tegnebrættet. Lokalforum og Beboerforeningen henvendte sig samlet til 
borgmesteren i Holbæk Kommune, Region Sjælland og Styrelsen for 
Forsyningssikkerhed med ønsket. Region Sjælland har svaret at de forventer at 
kunne give svar i morgen den 10/12 2021. 
 

8. 
Nyhedsbrev 
 

Der bliver snarest udsendt et nyhedsbrev til medlemmerne af lokalforum, hvor 
der bliver gjort status over de første to måneder af Orø Lokalforums levetid. 

9. 
Eventuelt 
 

Næste møder holdes i rød stue – Orø bådelaug (datoer skal lige godkendes af 
husformanden) 
Torsdag den 13/1 2022 kl. 17.00 – 19.00 
Torsdag den 10/2 2022 kl. 17.00 – 19.00 
 

 


