
Bestyrelsesmøde - Orø Lokalforum 
Torsdag den 13/01 2022 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 tilskud 
5. Igangværende projekter: 

A. Trampestierne (Mogens & Simon) 
B. Sikker skolevej (Simon) 
C. Folke/borgermøde ny dato 
D. Asfaltering (Jørgen & Simon) 

6. Flexboligordning på Orø 
7. Modtaget korrespondance 
8. Eventuelt 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Simon 

Referent: Simon 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Formandens punkt 

A. Birgit Simon giver ordet til Birgit, der fortæller at hun på grund af personlige årsager, 
desværre måtte trække sig fra bestyrelsesarbejdet i Orø Lokalforum. 
Bestyrelsen er forstående over for hendes valg og kede af at miste hende. 
 
Suppleant Niels træder ind i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem. Niels har 
deltaget i alle møder og er godt klædt på til opgaven. 



B. FIBIA 
fremtidskunder 

I forbindelse med asfaltering af Bygaden maj/juni 2022 er det vigtigt at få 
opfordret beboere til, hvis de påtænker at få indlagt Fiber, at gøre det inden 
maj, så den nyetablerede asfalt ikke skal graves op unødvendigt. 
 
Niels vil undersøge om Fibias monopol på netværket er ophævet, således at 
brugere vælge frit mellem udbydere. 

C. Skoleombygning Simon har, som repræsentant for Orø Lokalforum, deltaget i start-op-møde 
vedrørende den kommende om/tilbygning af Orø Skole, der p.t. lider af 
pladsmangel, grundet den store tilflytning af børnefamilier. 
 
Over fire møder vil vil arbejdsgruppen arbejde på fremtidsløsninger for 
børnehus, skole, SFO og ungdomsklub. 
 
Deltagere: Holbæk Kommune, børnehus/skole, forældre, ungdomsklub (også 
repræsenteret af Simon). 

D. Genbrugsplads 6. januar henvendte Simon sig til FORS for at forsøge at få vinteråbningstiderne 
udvidet fra kl. 10:00-12:00 til kl. 09:00-13:00. 12. januar meddelte FORS at 
ændringen er godkendt og de nye åbningstider vil træde i kraft fra lørdag den 
22. januar. 

E. Teledækning Der arbejdes videre på sagen uge 3. og 4. Hvor skriv til Energistyrelsen 
forventes at være klar. 

F. Corona Vaccine- 
og Testcenter 

Simon forklarede den meget rodede proces på testcenter opstarten. Det blev 
tydeligt, at regionen på trods af utallige henvendelser fra både Orø Lokalforum 
og Orø Beboerforening, handlede langsomt og kommunikationen mellem 
region og kommune var mangelfuld. Orø Lokalforum henvendte sig til Region 
Sjælland den 1. december og testcentret åbnede først den 23. december. Orø 
Beboerforening havde informeret regionen om tilgængeligheden af lokale 
uddannede podere. En information man tilsyneladende glemte at bringe videre 
til Holbæk Kommune og opstarten blev derfor forsinket yderligere. 

G. Orø 
Sundhedsudvalg 

På baggrund af den utilstrækkelige vidensdeling region, kommune og Orø 
imellem bad Simon om opbakning til at starte et Sundhedsudvalg under Orø 
Lokalforum. Hele bestyrelsen bakkede op. 
 
Sundhedsudvalget skal have sundhedskritiske situationer som område 
eksempelvis: ambulance serviceniveau, praktiserende læge, pandemier m.m. 
Udvalgets medlemmer består af relevante foreninger på Orø, således at hele 
demografien dækkes, fra ung til ældre. 
 
Udvalgets opgave er at have direkte dialog med relevante udvalg i region og 
kommune både på politisk og embedsniveau. Sundhedsudvalget kan ligeledes 
være det offentliges go-to organ når der eksempelvis skal bruges podere m.m. 
 
I samarbejde med Region Sjælland, Holbæk Kommune og relevante foreninger 
ønsker bestyrelsen at udarbejde et kommissorium for udvalgets opgaver. Dette 
kommissorium godkendes og underskrives slutligt af alle parter. 



 
Simon kontakter relevante lokale foreninger og udarbejder første oplæg til 
udvalgets kommissorium. 

H. Snerydning på 
Orø 

Efter nytår tog Simon kontakt til Holbæk Kommune i ønsket om en bedre 
snerydning/saltning på Orø. I forarbejdet opdager han at Udvalget for Klima og 
Miljø har besluttet nedskæringer og ikke forbedringer. Nedskæringer der for 
Orø vil betyde at vores veje kun bliver ryddet hverdage mellem 07:00-15:00 og 
kun hvis vinterberedskabet er færdige med højere klassificerede veje i resten af 
kommunen. 
 
På baggrund af denne forringelse af vintertjenesten på Orø, besluttede et 
flertal i bestyrelsen at sende en klage til udvalget den 09. januar 2022. 
 
Efter kommunalvalget er der lavet ny udvalgsstruktur i kommunen og 
vintertjenesten hører nu under Udvalget, Plan Bolig og Lokal Udvikling, hvor 
Lars Qvist er ny formand. Vores klage blev videresendt hertil. 
 
Lars Qvist svarer: han kan godt se, at Orø bliver ramt af den besparelse, som 
det tidligere udvalg gennemførte. Udvalget vil derfor vurdere den samlede 
vintertjeneste, når vi kommer lidt længere frem på året. 
 
Simon har i en mail indskærpet: Vi har forståelse for at I som nyt udvalg skal 
samles og finde jeres ben. Vi forventer også at vores klage behandles snarest, 
da situationen er uholdbar som beskrevet i klagen. En sen behandling kan 
risikere at bringe os ind i næste vinter uden en løsning og det ønsker vi som 
lokalsamfund ikke. 
 
Vi følger sagen nøje og rykker løbende hvis der ikke kommer skred/løsning i 
sagen. 
 
Simon vil ligeledes forsøge at komme i kontakt med vintertjenesten i 
Frederikssund kommune vedrørende vejen Hammer Bakke der ofte er meget 
isglat morgen og aften. 

I. Fartdæmpning på 
Bybjerg- Brønde-
Gamløse-(Næsby) 

Simon og kommunens civilingeniør har arbejdet videre på planerne for 
fartdæmpning på Orø. Orø Lokalforum forventer at modtage udkast til skiltning 
og bump i løbet af næste uge. Når første udkastet er modtaget, vil det blive 
rundsendt i bestyrelsen til eventuelle bemærkninger. 
 
Fartdæmpningen (40 km) kommer til at være gældende i hele Bybjerg, Brønde, 
dele af Gamløse og eventuelt Næsby. Ved skolen har skole, lokalforum og 
beboerforening ansøgt om påbudt 30 km. Så snart skilteplan er på plads vil 
denne blive sendt til godkendelse hos politiet. Bump vil blive anlagt i 
forbindelse med asfaltering af Bygaden maj/juni 2022  
 
Simon har påmindet civilingeniøren om at bump skal være af et sådant design 
at landbrugsmaskiner og vores lokale tog ikke generes unødvendigt. I forhold til 
toget vil kommunen om nødvendigt komme til Orø og kigge på det. 



J. Maratonløb på 
Orø den 26. marts 
2022 

Simon er via OrøKontoret blevet gjort opmærksom på at Marathon Danmark 
ønsker at afvikle et halv og hel maratonløb på Orø den 26-03-2022. 
 
Ved gennemkig af arrangementet og ruteplan har bestyrelsen for Orø 
Lokalforum besluttet, at vi som bestyrelse ikke bakker op om dette 
arrangement. 
 
Simon har i en skrivelse til Kultur- og Fritidssekretariatet i kommunen, bedt 
dem om IKKE at give tilladelse til afviklingen, med begrundelsen: 
 

1. Arrangøren har ikke forsøgt at involvere lokale aktører/foreninger. 
2. Arrangementet vil være til gene for afvikling af almindelig trafik på øen 

3-5 timer. 
3. Arrangementet vil begrænse tilgang til færger og genbrugsplads 3-5 

timer. 
4. Al økonomisk overskud går væk fra øen. 

 
Bestyrelsen er af den overbevisning, at det ville have været rettidig omhu at 
involvere en af vores gode foreninger og inddrage det lokalsamfund, man tager 
som gidsel i afviklingen af sit arrangement. 
 
Kultur- og Fritidssekretariatet har svaret at de til dato ikke har modtaget en 
formel ansøgning og vil behandler eventuel ansøgning under hensyn til Orø 
Lokalforums udmelding. 

 

4. Bank og tilskud 

 Bankkonto er oprettet i Arbejdernes Landsbank og kommunalt tilskud for 2021, 
på kr. 16.000, - er modtaget. 

 

5. Igangværende projekter 

A. Trampestierne 
(Mogens & Simon) 

Mogens præsenterede en plan for at oprette en arbejdsgruppe med øens 
trampestier som område, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig. 
 
Formål: 

1. Fremkommelighed på trampesierne og vedligehold af samme. 
2. Samarbejde med lodsejerne og kommunen. 
3. Fondsansøgninger m.m. 

 
Planen er at arbejdsgruppen består af interesserede borgere og lodsejere. Orø 
Lokalforum vil være repræsenteret af Mogens og Niels. 
 
Grundet Corona-restriktioner, måtte et planlagt møde, mellem lodsejere og 
kommune, aflyses i december. Simon hjælper med at få arrangeret en ny 
mødedato, når muligt. Herefter træder han ud af arbejdsgruppen. 



B. Sikker Skolevej 
(Simon) 

Ved skolen har skole, lokalforum og beboerforening ansøgt om påbudt 30 km. 
Så snart skilteplan, placering af fodgængerovergang(e) er på plads vil planen 
blive sendt til godkendelse hos politiet. Bump vil blive anlagt i forbindelse med 
asfaltering af Bygaden maj/juni 2022 

C. Folke/borgermøde 
og ekstraordinær 
generalforsamling, 
ny dato. 
(Kirsten & Jørgen) 

Den 29-01-2022 ville Lokalforum have afholdt møde i Orø Hallen, men grundet 
Corona-restriktioner, måtte planlagte ekstraordinær generalforsamling (hvor 
nyt Færgekontaktudvalg skulle etableres) og efterfølgende folke/borgermøde 
aflyses. 
 
Det blev besluttet at tage etablering af nyt Færgekontaktudvalg med på 
ordinær generalforsamling lørdag den 21-05-2022, da det ikke giver mening at 
afholde to generalforsamlinger med kort tidsrum. 
 
Folke/borgermøde flyttes til lørdag den 23-04-2022. Kirsten og Jørgen 
offentliggører program tættere på mødedato. 
 
Begge arrangementer afholdes i Orø Hallen. 

D. Asfaltering 
(Jørgen og Simon) 

Lappeholdet har været forbi Orø. Jørgen og Simon har lovet Holbæk Kommune 
at afrapportere fejler og mangler inden udgangen af uge 3. 
 
Fuld renovering af Bygaden (maj/juni) forløber som planlagt. Simon har talt 
med Ole Nielsen som har fået fondsmidler af Nordea-Fonden til etablering af 
en ting/stævneplads. Pladsen etableres inden Bygadens renovering, så 
asfaltering omkring pladsen kan forsøgt medtaget i den samlede 
renoveringsplan. 

6. Flexboligordningen på Orø 

 Simon er blevet kontaktet af P4-Sjælland vedrørende Orø Lokalforums holdning 
til Flexboligordningen på Orø - Hvor boligejeren med en Flexbolig-tilladelse frit 
kan benytte boligen til fritidsformål eller som helårsbolig. 
 
P4-Sjælland vil høre om vi stadig mener ordningen er relevant for Orø, i en tid 
hvor mange børnefamilier må kæmpe forgæves, for de få helårsboliger der 
kommer på markedet. 
 
Det er bestyrelsen generelle holdning at Flexboligordningen var god da mange 
helårshuse stod tomme og var svære at sælge og det er bestyrelsens holdning 
at den tid er forbi og ordningen ikke styrker den positive tilflytning til Orø. 
 
Det er også bestyrelsens holdning, at den ikke har et mandat der er bredt nok 
til at kunne sende ansøgning om ophævelse/pause af Flexboligordningen på 
Orø, hvorfor Orø Lokalforum vi arrangere en valghandling om netop dette 
emne. 
 
Arbejdsplanen er, at valg om ophævelse af den nuværende Flexboligordningen 
på Orø, tages med som punkt på foreningens ordinær generalforsamling lørdag 



den 21-05-2022. Op til valgdagen vil bestyrelsen gøre en ekstra indsats for at 
informere øens befolkning om ordningen. 

 

6. Modtaget korrespondance 

 Vi har modtaget borgerhenvendelse om: 
1. Snerydning (behandlet i punkt 3. H) 
2. Genbrugspladsen åbningstider (behandlet i punkt 3. D) 
3. Fondsansøgning til Trampestierne (behandlet i punkt 5. A) 

 

 

7. Eventuelt 

A. Badeplatform øst 
for Orø Havn 

Jørgen ønsker at arbejde for at der placeres en badeplatform øst for Orø Havn. 
En af mulighederne er eventuelt at bruge dele af de flydebroer der skal 
udskiftes i Orø Havn. Orø Bådelaugs formand er kontaktet herom. 
 

 


