
Bestyrelsesmøde - Orø Lokalforum 
Torsdag den 08/04 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. Færger/Beredskab 
B. Almennyttige boliger 
C. Skoleombygning 
D. Sundhedsudvalg 

4. Igangværende projekter: 
A. Folke/borgermøde (Kirsten og Jørgen) 

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

B. Ordinær Generalforsamling (Alle) 
5. Færgekontaktudvalg oprettelse og afstemning 
6. Dagsorden 
7. Valgforordnede og frivillige 
8. Orientering til Orø 

C. Trampestierne (Mogens og Niels) 
D. Grundvand/Drikkevand på Orø (Simon) 
E. Mobildækning (Simon) 
F. Orø som Fri-Ø (Simon) 
G. Højvandssikring Salvig (Simon) 
H. Sikker Skolevej/fartdæmpning (Simon) 
I. Asfaltering (Simon) 

5. Modtaget korrespondance 
6. Eventuelt 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Simon 

Referent: Simon 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden blev godkendt. 

 

  



 

3. Formandens punkt 

A. Færger og 
beredskab 

Orø-Holbæk færgen har været på værft og for at dække sejladsen, havde 
Holbæk Kommune lejet færgen ”Smålandshavet”. Vikarfærgen kan i forhold til 
tidligere vikarfærger tage nogle enkelte biler og netop det er grunden til at man 
valgte denne løsning, da Orø-Holbæk har beredskabsaftalen med regionen og 
de skal have mulighed for at sejle med ambulancer mm.  
Grundet hård vind senere den 4. april vurderede skipper på vikarfærgen at det 
var uforsvarligt at fortsætte og indstillede sejladsen, til ulempe for passagerer, 
der måtte hentes af forbipasserende øboere i bil. 
Simon henvendte sig kl. 12:30 til overfartslederen om muligheden for at få sat 
busser ind i stedet. På det tidspunkt regnede overfartslederen med at driften 
ville komme i gang igen kl. 15:30, når vinden drejede mere i vest. 
Desværre endte det med at resten af dagens afgange blev aflyst senere og givet 
det korte varsel, var der ikke mulighed for at organisere alternativ transport. 
Overfartslederen og er enig i at der skal en bedre plan til næste gang vores 
faste færge skal på værft. En opgave Simon vil bringe videre til det nye 
Færgekontaktudvalg der har opstart den 21. maj 2022. 

B. Almennyttige 
boliger 

Det er bestyrelsen holdning at der er behov for mere end de 6 boliger der er 
bevilliget i VAB planen. 6 VAB-boliger som p.t. ikke har nogen opstartsdato på 
trods af gentagende rykkere fra både Lokalforum og Orø Beboerforening. 
Det er Lokalforums vurdering at, Orø har behov for flere mindre unge-, 
ældre/senior- og handicapboliger og VAB virker ikke specielt interesseret i at 
opfører flere boliger på øen. På baggrund af dette, er Simon ved at undersøge 
finansieringsmuligheder, nødvendige tilladelser mm., hvis der findes et sted at 
bygge. Se også punkt 4/F  

C. Skoleombygning Den 3. maj præsenterer Holbæk Kommune hvad der forhåbentlig bliver den 
endelige plan for den store ombygning af skolematriklen, der skal kunne 
akkommodere tilflytningen til Orø for børnehus, skole, SFO og ungdomsklub. 
Simon har forsøgt at kontakte kommunen vedrørende den, på den korte bane, 
planlagte inddragelse af en første sal til udvidelse af børnehuset, men uden 
held.  

D. Sundhedsudvalg Simon har modtaget besked fra Orø Beboerforening og Orø Seniorer som 
begge gerne vil have en repræsentant i et sundhedsudvalg. Efter påske retter 
Simon henvendelse til region og kommune for at sikre deres samarbejdsvilje. 
Hvorefter repræsentanter bliver indkaldt til møde, så udvalgets deltagere 
sammen kan skabe et format, evt. kommissorium. 

 

4. Igangværende projekter 

A. Folke/borgermøde 
(23-04-2022 i Orø 
Hallen) 
Indkaldelse, 
Planlægning mm. 
(Kirsten & Jørgen) 

1. Flexboligordning afstemning? 
Det blev besluttet, at vores ide med en meningsmåling/afstemning 
omkring flexboligordningen ikke vil blive afholdt. 
I stedet vil vi på vores Folke/Borgermøde åbne for en debat omkring 
flexboligordningen, hvor vi håber at borgere både for og imod har lyst 
til at deltage og debatterer ordningen i en god tone. 

2. Dagens program 
Offentliggøres uge 15 

3. Valgforordnede og frivillige 
Det blev besluttet at vi vil byde på sodavand og kaffe og selv stå for 
dette. Der bliver ikke brug for valgforordnede. 



4. Orientering til Orø 
Via hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook og Brugsens opslagstavle uge 
15. 

B. Ordinær 
Generalforsamling 21-
05-2022 i Orø Hallen 
 (alle) 

1. Færgekontaktudvalg oprettelse og afstemning 
Færgekontaktudvalget er sammensat af op til 6 repræsentanter fra 
Orø, heraf udpeges 4 medlemmer af henholdsvis Orø Lokalforum, Orø 
Beboerforening, Orø Bådelaug og OrøKontoret/Turisthuset. 2 medlem 
vælges på en generalforsamling indkaldt af Orø Lokalforum. 
Kontaktudvalgsmedlemmer skal være bosiddende på Orø. Valg 
foretages hvert andet år. Genvalg er muligt. 
Det nye Færgekontaktudvalg etableres. Med forsamlingens 
godkendelse af udvalgets kommissorium og valg af 2 
borgerrepræsentanter. 
2. Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning om foreningens virke, til godkendelse. 
4. Fremlæggelse af regnskab og budget 
5. Indkomne forslag (forslag skal være modtaget skriftligt af 
    bestyrelsen senest én uge før generalforsamlingen) 
6. Valg til bestyrelsen (jfr. § 5 i vedtægterne. Valg til bestyrelsen 

   sker for en periode på 2 år, således at 2 er på valg i lige 

   år og 3 i ulige år.). 
    På valg er: Næstformand Mogens Johansson, som modtager 
    genvalg og bestyrelsesmedlem Kirsten Flemming Nielsen, som 
    modtager genvalg. 
7. Valg af suppleanter (der skal vælges 2) 
8. Valg af revisor og revisor suppleant 
9. Eventuelt 

3. Valgforordnede og frivillige 
       Vi har brug for ordstyrer og referent som vi vil søge i vores 
       netværk. 
4. Orientering til Orø 
       Via hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook og Brugsens opslagstavle. 
5. Stemmeberettiget er: 

Medlemmer af Orø Lokalforum som er fyldt 16 år og er bosat i 
lokalområde 4305. 

C. Trampestierne 
(Mogens & Niels) 

Der har været afholdt møde mellem lodsejere og kommunen. Et referat er 
under udarbejdelse og sendes til godkendelse i kommunen. Det endelige 
referat bliver offentliggjort på vores hjemmeside. 

D. Grundvand/ 
Drikkevand på Orø 
(Simon) 

Simon har været til møde med Karen Thestrup Clausen (Ø), formand for 
Udvalget for Klima, Miljø og Natur og Erik Kjærgaard Andersen som er ansvarlig 
direktør for Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal 
Udvikling, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse 
og Erhverv. Her blev der drøftet indsatsplan(er) for Orøs grundvand. 
Indsatsplan(er) som indtil videre kun eksisterer på skrift og aldrig er blevet 
udmøntet. Det blev aftalt at der gøres en aktiv indsats, fra kommunens side, 
for at få udmøntet og effektueret beskyttende tiltag for at redde øens egen 
drikkevandsresurse. Et arbejde der begyndes snarest, følges af Lokalforum og 
offentliggøres så snart der er reelle tiltag på vej. 

E. Mobildækning 
(Simon) 

På vores henvendelse vedrørende den svage mobildækning på Orø har vi fået 
svar fra kommunen: 
”Som følge af de overordnede nationale mål om god mobildækning i hele 
landet og udrulning af 5G-netværk må det forventes, at der skal opsættes flere 
telemaster i Holbæk Kommune. 



 
Mobilselskaberne benytter ofte konsulenter til opgaven med at søge efter 
egnede placering og grundejere, der ønsker at udleje arealer til opsætning af 
telemaster. Konsulenten sender herefter en henvendelse til kommunen. 
Kommunens opgave er derfor at give tilladelser til ansøgere om mobilmaster. 
Det er imidlertid en opgave som indimellem volder os problemer. Vi prioriterer 
ansøgninger om master højt, men vores tilladelser ender ofte med at blive 
påklaget af naboer som ikke ønsker dem, og planklagenævnet underkender 
kommunens tilladelse. Der er således ikke fuld overensstemmelse mellem de 
lovgivningsmæssige rammer og det nationale ønske om bedre mobildækning. 
Administrationen har og vil fortsat gøre de statslige ansvarlige styrelser (Bolig- 
og Planstyrelsen og Energistyrelsen) opmærksom på denne problemstilling.” 
 
Vi vil tage kontakt med grundejerforeningerne i de mest berørte områder og 
undersøge deres holdning til opsætning af mobilmaster i deres nærområde. 

F. Orø som Fri-Ø 
(Simon) 

Simon deltog i start-up møde med Landdistrikternes Fællesråd om 
”Frilandsbyer og -øer” 
Fra og med 1. marts og frem til 1. juni kan landsbyer og øer repræsenteret ved 
lokalråd eller foreninger tilkendegive interesse for at blive en del af en 
forsøgsordning, der potentielt kan frisætte lokalområdet fra regelsæt og 
lovgivning. Ordningen giver landsbyerne mulighed for at beskrive 
udviklingsprojekter og ideer, der ikke kan realiseres på grund af specifik 
lovgivning eller regelsæt.   
 
Forsøgsordningen er indgået på baggrund af den politiske aftale ”Mere liv i 
bymidter og landdistrikter”. Formålet er i første omgang at afdække interessen 
for ordningen, der potentielt kan give landsbyer og øer mulighed for at få 
dispensation fra lovgivning, der på den ene eller anden måde hindrer 
udviklingspotentialet i et afgrænset område.  
 
Orø Lokalforum vil som en af de danske småøer indsende en ansøgning om at 
blive registret som fri-ø. Bestyrelsen har besluttet at indsende 2 projekter:  
1. unge-, ældre/seniorer- og handicapboliger 
2. højvands- miljøsikring af Salvig, Orø Havn m.fl.  
 
Med status som fri-ø vil Orø få lettere ved at få tilladelser til disse projekter. 

G. Højvandssikring Salvig 
(Simon & Mogens) 

Projektet med højvands- miljøsikring af Salvig skrider frem og ansøgning er 
sendt den 12. april. Ansøgningen er udarbejdet af berørte matrikler i Salvig. 
Orø Lokalforum har arbejdet på at bane vejen: Mogens ved at sikre at jorden 
fra Salvig kloakeringen forbliver på øen og Simon ved at sikre et godt 
samarbejde med relevante parter i kommunen. Hvis tilladelser til højvands- 
miljøsikringen ikke er på plads inden jorden graves op, arbejdes der på en 
løsning hvor jorden ligges til side midlertidigt til man er klar. 

H. Sikker 
Skolevej/fartdæmpning 
(Simon) 

Den 8. april fik vi besked fra kommunen om at den nye skilteplan for Orø er 
godkendt af politiet. Planen er besluttet og udarbejdet af Holbæk Kommune, 
der på baggrund af vores henvendelse vedrørende Sikker Skolevej (i 
samarbejde med skole og beboerforening) og fartdæmpning af Bybjerg samt 
Brøndevej, hvor mange børn færdes, besluttede at hele Orø på nær Næsbyvej 
og Nørrestængevej burde fartdæmpes. De nye fartskilte forventes oppe senest 
ved udgangen af juni. 

I. Asfaltering (Simon) Asfaltering af Bygaden påbegyndes medio til ultimo maj måned. Det kan 
forventes at trafikken når nødvendigt omdirigeres. Vi vil forsøge at holde os 
ajour og informere i samarbejde med Holbæk Kommune. 



 

5. Modtaget korrespondance 

 Vi har modtaget borgerhenvendelse om: 
Orø- Holbæk Færgen 
Afgangstider og sejlads i weekender og helligdage, SMS service, Sejltider i 
vikarperiode og Færge Skuret. 
Henvendelsen er sendt videre til overfartslederen der svarer afsenderen. 
Det kommende Færgekontaktudvalg vil få henvendelsen overdraget. 

 

 


