
Bestyrelsesmøde - Orø Lokalforum 
Torsdag den 10/02 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  

Niels Fynbo Bestyrelsesmedlem x  

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Formandens punkt 

A. VAB orientering 
B. Vintertjenesten 
C. Gadebelysning 
D. Skoleombygning 
E. Sundhedsudvalg 

4. Igangværende projekter: 
A. Trampestierne (Mogens og Niels) 
B. Sikker skolevej (Simon) 
C. Fartdæmpning på Orø (Simon) 
D. Folke/borgermøde og Generalforsamling indkaldelser m.m. (Kirsten og Jørgen) 

1. Flexboligordningen afstemning 
2. Færgekontaktudvalg afstemning 

E. Asfaltering (Simon og Jørgen) 
F. Mobildækning (Simon) 

5. Genanvendelse af jord fra Salvig (Mogens) 
6. Almene boliger på Orø (Simon) 
7. Svinestald på Næsbyvej 
8. Grundvand/Drikkevand på Orø 
9. Modtaget korrespondance 
10. Eventuelt 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Simon 

Referent: Simon 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Formandens punkt 

A. VAB orientering I starten af 2022 orienterede VAB lejere og Orø Lokalforum om, at projektet blev sat 
på pause, grundet øgede bygge- og anlægsomkostninger. I mellemtiden har 
økonomiudvalget i Holbæk Kommune haft almene familieboliger i Vølunden på 
dagsorden den 9. februar. Da VABs boligprojekt på Orø en del af Vølunden projektet 



har vi derfor rettet henvendelse til kommunen og spurt om VAB-projektet på Orø er 
med i godkendelse af ny anskaffelsessummen, men netop har besluttet i udvalget. 

B. Vintertjenesten Simon har rettet henvendelse til Lars Qvist som er formand for udvalget for Plan, Bolig 
og Lokal Udvikling, der har vintertjenesten som område. Det tilstræbes, at vi får en 
fornuftig plan klar for vintertjenesten 2022/2023 på Orø. Således at vores veje bliver 
ryddet efter behov.  

C. Gadebelysning Orø får ny og mere CO2 venlig gadebelysning. Holbæk Kommune har, igennem et 
stykke tid, tilbagekøbt kontrakter fra eksterne gadebelysningsleverandører og nu er 
turen kommet til Orø. Planen er at Bygaden beholder sine nuværende gadelamper 
dog med ny og mere tidssvarende indsats, som kan bruge LED pærer. 
Københavnerlampen med alu-mast opsættes på resten af øen, på nær Orø Havn, hvor 
de allerede er opsat. Arbejdet forventes at gå i gang i nærmeste fremtid. 

D. Skoleombygning Simon har, som repræsentant for Orø Lokalforum, deltaget i 3 møder vedrørende den 
kommende om/tilbygning af Orø Skole, der p.t. lider af pladsmangel, grundet den 
store tilflytning af børnefamilier. Over fire møder vil arbejdsgruppen arbejde på 
fremtidsløsninger for børnehus, skole, SFO og ungdomsklub. 
 
Deltagere: Holbæk Kommune, børnehus/skole, forældre, ungdomsklub (også 
repræsenteret af Simon). 

E. Orø 
Sundhedsudvalg 

Simon har kontaktet relevante foreninger på Orø den 19. januar, vedrørende 
deltagelse i det kommende Orø Sundhedsudvalg og fået positiv tilbagemelding fra Orø 
Beboerforening og Orø Seniorer der begge ønsker en repræsentant i udvalget. Der 
mangler tilbagemelding fra Orø Forældreråd og Orø 112-Akuthjælpere. 
 
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. 

 

4. Igangværende projekter 

A. Trampestierne 
(Mogens & Niels) 

Mogens og Niels har afholdt startmøde og der er startet et Trampestiudvalg under 
Orø Lokalforum. Referat fra mødet er lagt på vores hjemmeside. 
 
Formålet med udvalget er at arbejde på at understøtte fremkommelighed og 
funktionalitet på vores stier og markveje samt vedligehold af disse med respekt for 
naturbeskyttelseslovgivningen. 
 
Den 8. marts er der, på Lokalforums foranledning, indkaldt til møde mellem 
kommune og lodsejere. 

B. Sikker Skolevej 
(Simon) 

Møde med kommunens ingeniør blev afholdt den 27. januar. Her præsenterede han 
en planen for skole, lokalforum og beboerforening. Vi får i nærmeste fremtid sendt 
en rentegnet plan for skiltning, bump mm. Herefter sendes udkastet til Politiet for 
godkendelse. 
 
Det vi ved på nuværende, er: at der bliver søgt om påbudt 30 km/t zone, et bump ud 
for skole og et bump ud for museum/kirkemur, at der etableres fodgænger 
overgang(e) 

C. Fartdæmpning på 
Orø (Simon) 

På baggrund af Orø Lokalforums henvendelse til Holbæk Kommune, vedrørende 
fartdæmpning på Brøndevej, Bygaden og Næsby, har afdelingen Vej & Trafik vurderet 
at hele Orø bør være påbudt 40 km/t zone på nær Næsbyvej og Nørrestængevej, der 



bliver påbudt 60 km/t. Det er afdelingens civilingeniørs vurdering at vores vejes 
beskaffenhed gør det nødvendigt at lave en samlet plan. 
 
Den 27. januar viste Simon civilingeniøren rundt på Orø, hvorefter der blev herefter 
afholdt møde med Mogens og Kirsten fra bestyrelsen. Her præsenterede 
civilingeniøren planen for Orø og det blev aftalt at bump fortrinsvis bliver etableret 
ved indfald til ny zone, dog ikke indfald fra småvej/grusveje. Skilte vil blive opsat efter 
gældende lovgivning på området. 
 
Vi får i nærmeste fremtid sendt en rentegnet plan for skiltning, bump mm. Herefter 
sendes udkastet til Politiet for godkendelse. 

D. Folke/borgermøde 
og 
Generalforsamling 
indkaldelser m.m. 
(Kirsten og Jørgen) 

Folke/borgermøde afholdes lørdag den 23-04-2022. 
Ordinær generalforsamling afholdes lørdag den 21-05-2022. 
Begge arrangementer afholdes i Orø Hallen – Hallen er Booket. 
 

1. Flexboligordningen afstemning afholdes i forbindelse med Folke/borgermøde 
2. Færgekontaktudvalg oprettelse/afstemning afholdes i forbindelse med 

ordinær generalforsamling. 
 
Det blev besluttet at der i forbindelse med arrangementerne sælges pølser og 
sodavand. Simon udlåner udstyr fra Havnecafeen uden beregning. 
 
I forbindelse med salg og afstemninger vil Lokalforum søge hjælp fra frivillige. 
De nærmere detaljer aftales på næste bestyrelsesmøde.  

E. Asfaltering 
(Simon og Jørgen) 

Simon har rettet henvendelse til kommunen vedrørende udbedring af seneste 
lappearbejde og oversete områder der mangler lapper på Østre Strandvej. 
Kommunen har bestilt udlægning af stabilgrus til rabatten på Nørrestængevej. 
Kommunen vil rykker entreprenør for startdato. 

F. Mobildækning 
(Simon) 

På baggrund af Lokalforums undersøgelse af mobildækning på Orø, har Simon rettet 
første henvendelse til Energistyrelsen og afventer svar på hvordan vi kommer videre. 
Ønsket er at der sendes tekniker til Orø for at lave en uddybende undersøgelse. 
Undersøgelsen vil danne grundlag for en indsats. 

 

5. Genanvendelse af jord fra Salvig (Mogens) 

 Mogens har i længere tid arbejdet med at overskudsjord fra kloakeringsprojektet i 
Salvig kommer til nytte på Orø. Han har været og er i kontakt med FORS og Holbæk 
Kommune, der alle ser positivt på projektet. 
 
Mogens har allerede fundet flere lokale der med glæde vil aftage noget af 
overskudsjorden, men da den samlede mængde bliver ca. 10.000 kubikmeter, 
arbejdes der på at den resterende jord kan lagres på øen til fremtidige projekter. 
 
Mogens har fået bestyrelsens mandat til at arbejde videre med sagen. 

 

6. Almene boliger på Orø (Simon) 

 Det er den samlede bestyrelses holdning at Almene Boliger på Orø er yderst vigtigt for 
unge, ældre og alt ind i mellem. Det er også bestyrelsens holdning at de seks 
bevilligede VAB boliger (sat på pause) på ingen måde dækker behovet og der skal 
tænkes større end som så - 30-40 boliger. 



 
Det blev besluttet at bestyrelsen i tiden frem til næste bestyrelsesmøde skal gå i 
tænketank og hver især afsøge muligheder og viden på området. Med andre ord 
tænke ud af boksen og kigge ind i muligheder som andre offentlige muligheder, 
private investorer, andelsboliger mm. Tankerne breddes ud på næste møde. 

 

7. Svinestald på Næsbyvej (Simon) 

 Det blev besluttet at Orø Lokalforum, generelt ikke vil gå ind i enkeltsager om 
erhvervslivets gøren og laden på øen, medmindre det enkelte tiltag er til farer for 
vores samlede nærmiljø. 
 
Da svinestalden ønskes placeret i et af Miljøministeriet og Holbæk Kommune m.fl. 
udpeget, særligt nitratfølsomt område og potentielt kan være til fare for vores 
grundvand, vurdere bestyrelsen at der ikke bør gives tilladelse før der er lavet en 
risikovurdering (helst ekstern), af nuværende og kommende nitratudvaskningen på 
det pågældende areal. 
 
Simon har skrevet til Holbæk Kommune, både embedsværk og politikere, om dette 
ønske/krav. 

 

8. Grundvand/Drikkevand på Orø (Simon) 

 At Orøs drikkevand er truet, er et fakta region, kommune og øboere er blevet gjort 
opmærksomme på i årtier. Der er igennem årene blevet udarbejdet adskillige 
undersøgelser der understøtter dette, men aldrig en aktiv indsats for at rede vores 
sårbare ressource. Derfor var øens grundvand på dagsorden ved Orø Lokalforums 
sidste bestyrelsesmøde og det blev besluttet, at vi vil kæmpe for rent drikkevand fra 
egen boringer på øen. 
 
Orø Lokalforums ønske er en konstruktiv dialog med Holbæk Kommune om en samlet 
indsatsplan, der udmønter sig i mere end et par møder med lokalbefolkningen og vi 
ønsker en risikovurdering for ethvert tiltag der potentielt kan hælde mere benzin på 
bålet, inklusive anlæggelse af en ny stald til slagtesvin. Uanset om den nye 
landbrugsproduktion bliver drevet efter konventionelle, velfærds eller økologiske 
landbrugsstandarder. 
 
Ifølge Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse om indsatsplaner § 1. er 
Kommunalbestyrelsen ansvarlig for indsatsplanlægningen efter reglerne i 
vandforsyningslovens §§ 13-13 c og reglerne i bekendtgørelsen. 
 
Simon har skrevet til kommunalpolitikere i Holbæk Kommune og stillet dem følgende 
spørgsmål: 
 

1. I 2017 blev seneste indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø udarbejdet. 
Hvorfor blev den ikke udmøntet? 
 

2. Hvorfor er al omtale af en indsatsplanlægning for Orø fjernet fra jeres 
hjemmeside? 

 
3. Hvorfor er tidligere indsatsplaner ikke blevet justeret til gældende lovgivning? 

 



4. Giftstofferne er ikke på magisk vis holdt op med at sive ned i Orøs grundvand. 
Hvorfor vente på en ny grundvandskortlægning, når der er masser af 
materiale? 

 
5. Hvordan kan Natur & Miljø give tilladelse til en svineproduktion, på et areal 

hvor tidligere indsatsplaner tydeligt har besluttet der ikke bør tillades 
etablering af ajlebeholdere, møddingspladser, gyllebeholdere, m.m.? 

 
6. Det er lykkedes Slagelse Kommune at lave indsatsplaner for Agersø og Omø 

under gældende lovgivning. Hvorfor ikke Holbæk Kommune? 
 
Simon har fået bestyrelsens mandat til at arbejde videre med sagen. 

 

9. Modtaget korrespondance 

 Vi har modtaget borgerhenvendelse om: 
1. Sikker skolevej samt Fartdæmpning (Bybjerg-Brønde-Gamløse-(Næsby)) 

(behandlet i punkt 4. B & 4. C) 
 

2. Flexbolig ordning (behandlet i punkt 4. D) – Bemærkning: Bestyrelsen har 
besluttet at kontakte Holbæk Kommune og indstille til bevaring eller pause af 
Flexboligordningen, ud fra resultatet af valghandlingen den 23-04-2022. 

 
3. Færdselsinstruktioner til turister og besøgende fodgængere og cyklister. 

I første omgang vil Simon rette henvendelse til OrøKontoret og undersøge om 
vi sammen kan komme op med en løsning. 

 

10. Eventuelt 

A. Fibia Niels har undersøgt om Fibia tillader andre udbydere at bruge deres fibernet. Det ser 
ud som om Telenord indtil videre er de eneste der har lavet en aftale med Fibia. 
 
TDC – YouSee kan ikke oplyse hvornår de laver aftale om brug af nettet. 

 


