
Bestyrelsesmøde - Orø Lokalforum 
Torsdag den 09/03 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 

01. Orientering fra Østre Færge om muligt nyt betalingssystem (nummerpladeskanner) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Formandens punkt 
4. Igangværende projekter: 

A. Trampestierne (Mogens og Niels) 
B. Folke/borgermøde indkaldelse, planlægning m.m. (Kirsten og Jørgen) 

1. Flexboligordningen afstemning 
2. Dagens program 
3. Valgforordnede og frivillige 
4. Orientering til Orø 

C. Genanvendelse af jord fra Salvig (Mogens) 
D. Mobildækning (Simon) 
E. Grundvand/Drikkevand på Orø (Simon) 

5. Almene boliger på Orø (Simon) 
6. Højvandssikring Salvig 
7. Modtaget korrespondance 
8. Eventuelt 

 

01.  Orientering fra Østre Færge 

Michael Kousted 
Orienterer om nyt 
betalingssystem 

I mangel af et færgekontaktudvalg (som bliver oprettet ved Lokalforums 
generalforsamling lørdag den 21-05-2022) orienterede Michael Kousted fra 
Østre Færge lokalforum, om etablering af et nyt betalingssystem, i form af en 
nummerpladeskanner samt web og mobil app. Forskellen bliver, at månedskort 
følger bilens nr. plade i stedet for, som i dag, hvor månedskort er personlige. 
 
Klippekort bliver plastkort som kan tankes op (i stil med Holbæk færgen). 
Klippekort kan bruges til enhver bil (med forbehold for hvid- og gulplade biler). 
 
Enkelt eller returbilletter købes i stander, som hos de fleste parkeringsanlæg. 
Østre Færges telefon samt videoskærm ved betalingsskanner, vil være 
bemandet for at hjælpe brugerne med betalingssystemet. 
 
Det nye system vil hjælpe færgens til tider meget travle billettører, hvis rolle 
fremadrettet bliver at være behjælpelige og udfører kontrol. 

 

  



 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Simon 

Referent: Simon 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Formandens punkt 

Simon var fredag den 4. marts til møde i Holbæk Kommune med kommunalbestyrelsesmedlem 
Lars Qvist (A), formand for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. Nedenstående er de emner der 
blev drøftet på dette, første møde. 

A. Drikkevand/ 
Grundvand 

Lars blev orienteret om Orøs truede grundvand og det blev pointeret, at der er 
behov for en indsatsplan, så hurtigt så muligt. Orø forventer politisk opbakning 
til udførelse af en sådan. Det blev aftalt at Orø Lokalforum retter henvendelse 
til Karen Thestrup Clausen (Ø), formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur. 
Lars har forståelse for øens bekymring og vil hjælpe hvor han kan. 

B. Børnehus/skole/ 
ungdomsklub 

Lars blev orienteret om den nuværende pladsmangel i børnehuset der om lidt, 
når børnene er skolemodne, vil udmønte sig til pladsmangel på skolen. Der har 
siden nytår været møder med kommune og en brugergruppe, bestående af 
ansatte fra børnehus, skole, SFO, ungdomsklub, forældre og Orø Lokalforum. 
Møderne har haft til formål at kortlægge behov og finde gode og holdbare 
løsninger til udvidelse af bygningernes kapacitet. 
Lars blev gjort opmærksom på at manglende pladser i børnehus og skole er et 
stort problem for tilflyttende familier og dermed også den lokale udvikling. 
Hvorfor det er vigtigt at udvidelse af bygningerne kommer på næste års 
kommunalbudget. 

C. Genbrugsjord/ 
højvandssikring 
 

Lars blev orienteret om et højvandssikringsprojekt, vi hjælper på vej så godt vi 
kan. Ideen er at overskudsjord fra kloakeringen i Salvig genbruges lokalt til at 
bygge en blød vold/dige på græsningsområderne ud for Skovhøjvænge og 
Stengårdsvej. Lars lovede at vi, så snart vi har lodsejernes accept kan sende 
projektbeskrivelsen til ham, så han og administrationen kan hjælpe med at 
skrive den endelige ansøgning til relevante instanser. 
Projektet bliver præsenteret for Landdistrikternes Fællesråds nye 
”forsøgsordning for frilandsbyer og -øer” der potentielt kan frisætte 
lokalområdet fra regelsæt og lovgivning, den 17. marts. På dette møde bliver 
højvandsikring på Orø Havn og Orø generelt også nævnt, som et projektønske.  

D. Leje/andelsboliger Simon spurgte om det tidsudsatte VAB boligprojekt på Orø og ytrede ønske om 
en realistisk handlingsplan. Lars undskyldte den dårlige behandling VAB 
boligprojektet på Orø har fået. Der er stor uenighed på politisk og 
administrativt plan om processen og resultatet at Orø bliver taberen i sagen er 
meget imod Lars’ ønske. Hans udvalg vil arbejde på at få en tidsaftale med VAB 
eventuelt maks. 2 år inden byggeriet skal være i gang. 
Til ønsket om flere unge- og ældreboliger (30-40 stk.) informerede Lars at hans 
afdeling vil hjælpe et sådant projekt igennem deres administration, hvis vi selv 
kan skaffe investorer. 



E. Vej, fortov og 
cykelstier 

Simon orienterede Lars om de igangværende aftaler for Orø´s vejnet, så som ny 
asfaltering af Bygaden, Sikker Skolevej og fartdæmning på hele øen. 
Til spørgsmålet om etablering af nye fortov og/eller cykelstier var svaret nej, for 
nu. Holbæk Kommune har store anlægsudgifter de næste år og nye fortov eller 
cykelstier på Orø vil kræve ekspropriering eller leje af anlægsområder. Det er 
der ikke penge til i nuværende og forestående kommunalbudgetter. 

F. Vintertjeneste Simon indskærpede at der må og skal ligge en plan klar for næste vinters 
snerydning, der er bedre end den nuværende. 
Tidligere udvalg på området besluttede i november 2021 at kommunens 
vinterklasse 2 veje nedklassificeres til vinterklasse 3 veje, der kun ryddes 
hverdage mellem 07:00-15:00. Helt lokalt, for Orø, er konsekvensen af 
udvalgets beslutning, at vi i tilfælde af hård frost/snevejr i tidsrummet 15:00 til 
07:00 næste hverdagsmorgen, står uden snerydning og/eller saltning. 
Det centraliserede system der sætter snerydderne i gang, fungerer ikke for et 
lille område som Orø.  
Lars havde ikke en løsning endnu og nævnte at der skulle laves nyt budget på 
området. Simon indskærpede, at vi (Orø) ikke acceptere den nuværende 
vintertjeneste. 

G. Teledækning 
 

Simon orienterede Lars om vores undersøgelse af teledækning på Orø. En 
undersøgelse der tegner et tydeligt billede af store områder med meget dårlig 
dækning. Simon spurte om kommunen på nogen som helst måde kan hjælpe, 
da vores henvendelser til Energistyrelsen syntes at lande i en skuffe. 
Lars mente, at der er folk i kommunen der har kendskab og kan hjælpe os med 
at komme videre og bad os sende mere information som han vil sende videre i 
systemet. 

H. Lokale 
arbejdspladser 

Lokale arbejdspladser blev drøftet. En af de bedste muligheder for flere lokale 
arbejdspladser er flere hjemmearbejdspladser, et område der er i stor vækst i 
Danmark. Hjemmearbejdspladser kræver god data og teledækning, hvorfor 
forrige punkt er vigtigt.  

I. Vindmøller For nogle år siden blev Orø tilbudt nye og større vindmøller. Dengang var 
folkestemningen ikke til det, men det mener Orø Lokalforum den er i dag, så 
hvis det er en mulighed, vil vi gerne starte drøftelser om vindmøller på Orø 
igen. Lars ville gå videre med ideen i systemet og se om der er mulighed for at 
starte dialogen op igen. 
 
Rettelse 22-03-2022: ”Dengang var folkestemningen ikke til det, men det 
mener Orø Lokalforum den er i dag” rettet til ”Dengang var folkestemningen 
ikke til det, men det er den måske i dag”. 

J. Afslutning Det blev besluttet at holde et højt informationsniveau mellem Orø Lokalforum 
og Lars og hans udvalg, hvis område bl.a. er lokal udvikling. 

Andre punkter som formanden har arbejdet med siden sidste møde 

K. Færdselsflyer Simon har søgt Holbæk Kommune om tilskud til en dobbeltsidet A5 flyer 
(10.000 - 15.000 eks.), med information til Orøs turister om færdsel på vores 
veje og trampestier. Flyerens hensigt er at være en venlig information om 
hvordan man færdes bedst på vores vejnet og trampestier. Udbyttet vil være 
mindre friktion mellem turister og lokale. 
Den 15. marts fik vi positivt svar: Fælles-skaberne har besluttet at bevilge Kr. 
3500 til det ansøgte formål. 

L. Fartdæmpning og 
skilte 

Holbæk Kommune rentegnet og sendt den endelige plan for skiltning og 
fartdæmpende bump til godkendelse hos Politiet. 



M. Asfaltering 
Bygaden 

En lokal landmand har bedt om at få asfalten der fræses af Bygaden i 
forbindelse med renoveringen maj/juni. Holbæk Kommune har indvilliget i at 
levere asfalten lokalt, mod at modtager følger kommunens regler om 
genanvendelse af asfalt. 

 

4. Igangværende projekter 

A. Trampestierne 
(Mogens & Niels) 

Den 8. marts blev der holdt møde mellem lodsejere og Holbæk Kommune. 
Mødet var arrangeret af Orø Lokalforum og havde til hensigt at skabe en bedre 
dialog mellem lodsejere og kommune. 
Fra lodsejernes side blev der gjort opmærksom på flere problemer med 
Trampestierne, men det overvejende problem syntes at være at besøgende 
afviger fra ruten og begiver sig ind på private matriklers haver, marker, 
gårdspladser mm. for at undgå dette, ønsker lodsejerne bedre skiltning og 
genetableret rutepæle. Lodsejerne ønsker at pleje af trampestier følger den 
fastsatte rute, I nogle tilfælde er der slået græs uden for rute og det skaber 
forvirring og nye ruter. Kommunens repræsentanter gav som sådan ingen klare 
løfter om løsninger og det skabte frustration hos lodsejerne. 
Det er tydeligt at Lokalforum skal på banen for at få nogle klare aftaler på 
plads. 

B. Folke/borgermøde 
(23-04-2022) 
Indkaldelse, 
Planlægning mm. 
(Kirsten & Jørgen) 

1. Flexboligordning afstemning 
1.1. Det blev aftalt at afstemningen skal handle om ja eller nej til at Orø 
Lokalforum søger om en 2-årig pause af flexboligordningen. 
1. 2. Man kan stemme hvis man er medlem af Orø Lokalforum (gratis), 
er fastboende og medbringer ID på valgdagen jvf. vedtægter. 
1.3. Der oprettes valgsted, vælgere kan bruge, uden nødvendigvis at 
deltage i folke/borgermødet. 
1.4. valgsted er åben fra folke/borgermødet starter til en time før 
mødet afslutning, hvor valgresultatet offentliggøres. 

2. Dagens program 
Titlen på mødet er “Orø idag og Orø i morgen”. Endeligt program 
offentliggøres ultimo marts. 

3. Valgforordnede og frivillige 
Via hjemmeside, nyhedsbrev, facebook og Brugsens opslagstavle, vil vi 
forsøge at for samlet en gruppe frivillige der kan hjælpe os med at 
afvikle dagen. 

4. Orientering til Orø 
Via hjemmeside, nyhedsbrev, facebook og Brugsens opslagstavle, vil vi 
allerede ultimo marts starte en informationskampagne om 
flexboligordningen og selve folke/borgermødet. 

C. Genanvendelse af 
jord fra Salvig 
(Mogens) 

Det blev besluttet, at da anlæggelse af cykelsti ikke er en økonomisk mulighed 
for kommunen de næste år, anbefaler bestyrelsen at jorden bruges til 
højvandssikring beskrevet i punkt 3. C. Hvis der bliver jord til overs efter dette 
projekt vil vi afsøge anden mulighed for genanvendelse eller oplagring på øen. 

D. Mobildækning 
(Simon) 

Er beskrevet i punkt 3. G. Simon har sendt beskrivelse til Lars Qvist og afventer 
at blive kontaktet af kommunen. 

E. Grundvand/ 
Drikkevand på Orø 
(Simon) 

Også beskrevet i punkt 3. A. 
Simon har rettet henvendelse til Karen Thestrup Clausen (Ø), formand for 
Udvalget for Klima, Miljø og Natur og bedt om at et møde vedrørende at få 
(gen)etableret en indsatsplan for Orø´s truede grundvand. 
Karen og Simon mødes den 28. marts. 

 



5. Almene boliger på Orø (Simon) 

 På baggrund af punkt 3. D, blev det besluttet at vi afsøger 
finansieringsmuligheder til unge- og ældreboliger på Orø. Eventuelt igennem 
fonde eller private investorer. For at gøre processen lettere ansøger vi om at 
blive en fri-ø, som en del af Landdistrikternes Fællesråds nye ”forsøgsordning 
for frilandsbyer og -øer” der potentielt kan frisætte lokalområdet fra regelsæt 
og lovgivning. 

 

6. Højvandssikring Salvig (Simon) 

 Beskrevet i punkt 3. C. Simon har videomøde med Landdistrikternes Fællesråd 
den 17. marts. 

 

7. Modtaget korrespondance 

 Vi har modtaget borgerhenvendelse om: 
1. Orøkontoret og Orø Beboerforeningen har sammen ansøgt om 

kr. 3.500 til tryksager i forbindelse med Orødagen. 
Det blev besluttet ikke at bevillige beløbet. Afslag er sendt til afsender. 

2. Borgerhenvendelse om udlægning af stabilgrus i rabatten på 
Næsbyvej.  
Kommunen er indtil videre kun interesseret i at udlægge stabilgrus på 
Nørrestængevej (hvilket er bestilt). Deres argument er at Næsbyvejs 
beskaffenhed ikke tillader det, da vil kunne forhindre afvanding. Vi vil 
forsøge at få dem til alligevel, at udlægge enkelte steder på Næsbyvej, 
eksempelvis ved Hegneskoven og Orø-stenen. 

3. Borgerhenvendelse med forslag til fartdæmpende forhindringer i 
forbindelse med kommende fartdæmpning på Orø. 
Sagen er helt og holdent i Holbæk Kommunes hænder, hvor deres 
civilingeniør på området, følger faste regler for design. 

 

8. Eventuelt 

A. Foreningsøkonomi Jørgen har tjekket foreningens bankkonto og kan bekræfte at vi har modtaget 
tilskud fra både 2021 og 2022. 

 


