
Bestyrelsesmøde - Orø Lokalforum 
Torsdag den 05/05 2022 kl. 17.00 i hos Jørgen 
 

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. Referater 
B. Facebook 
C. Asfaltering 
D. Skilteplan fartdæmpning 
E. Skoleombygning 
F. Miljøsikring Salvig 

4. Folke/borgermøde 
Referat flexboligordningen og evaluering af dagen 

5. Ordinær Generalforsamling (Alle) 
Generel organisering og opgavefordeling 

6. Orø Beboerforening (Ny bestyrelse) 
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. Referater Simon opfordrede til at man går tilbage til beslutningsreferater, som tidligere 
besluttet i bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte. 

B. Facebook (sociale 
medier) 

Simon foreslå at foreningens deltagelse på medier som Facebook, bliver minimeret 
til information. Hvis borgere har spørgsmål eller kommentarer bør vi i fremtiden 
opfordre at disse bliver sendt til vores e-mail, i stedet for lange tråde på Facebook, 
som tager tid og fylder meget i det frivillige foreningsarbejde. Bestyrelsen 
godkendte. 

C. Asfaltering Asfaltering af Bygaden forventes opstartet i uge 23. Kommunen har informeret at 
man, når man har hele maskineriet på Orø vil asfaltere havnen og de dele af 
Brøndevej (fra færgen) der også trænger. Det er aftalt med kommunen at 



Lokalforum er behjælpelig med information imens asfalteringen står på. Simon 
afventer at høre fra kommunen. 

D. Skilteplan 
fartdæmpning 

Kommenens civilingeniør har sendt den endelige skilteplan. I første omgang 
inkluderer fartdæmpningen udelukkende bump ved skolen. I løbet af 2022/2023 vil 
kommunen opsætte måleudstyr for at se om skiltning er nok eller der skal flere 
bump til, for at opnå den ønskede fartdæmpning. (Se kommunens trafikplan bilag 
1.) 

E. Skoleombygning Den 3. maj præsenterede Holbæk Kommune den endelige plan for ombygning af 
skolematriklen, der skal kunne akkommodere tilflytningen til Orø for børnehus, 
skole, SFO og ungdomsklub. 
Hel projektet skal nu igennem kommunalbestyrelsen til godkendelse og 
budgettering.   

F. Miljøsikring Salvig 12. maj er der møde på rådhuset. Hvor embedsværk, Salvig Grundejerforening, 
projektansvarlig fra Salvig og lokalforum er inviteret, til en drøftelse af muligheder 
og udfordringer. 

 

4. Folke/Borgermøde 

Den 23. april blev der afholdt folke/borgermøde i Orø Hallen. Det var de deltagende bestyrelsesmedlemmer 
(2 var syge) oplevelse, at mødet gik godt og debatten om Flexboligordningen forløb i en god tone (se referat 
bilag 2.) Ud over flexbolig debatten, præsenterede 4 foreninger/laug deres foreningers virke og planer for 
nærmeste fremtid. Lokalforums trampestiudvalg præsenterede også deres arbejde med bevarelse af de 
velbesøgte naturstier på Orø.  

 

5. Ordinær Generalforsamling 

På baggrund af en borgerhenvendelse, blev bestyrelsen opmærksom på at vi havde lavet fejl i vores første 
indkaldelse. det blev derfor besluttet at udskyde generalforsamlingen samt genoprettelse af 
færgekontaktudvalg til 30. maj 2022 og udsende ny indkaldelse med rettelser. Det blev også besluttet at 
afholde generalforsamlingen i Orø Kultur- og Forsamlingshus. Indkaldelse er udsendt den 6. maj 2022. 
 
Arbejdsfordeling i bestyrelsen: 
Mogens står for finde uvildige valgforordnede. 
Simon står for indkaldelse, medlemsliste, stemmesedler og stemmekasser. 
 
Det blev ligeledes besluttet at hele bestyrelsen sidder sammen. 

 

5. Orø Beboerforening (Ny bestyrelse) 

Bestyrelsen ønskede Mogens tillykke med det nyerhvervede formandskab af Orø Beboerforening og bad ham 
derefter venligst forlade mødet, grundet inhabilitet. 
 
Det er de 4 tilbageværende bestyrelsesmedlemmers klare holdning, at det kan skabe problemer at vores 
næstformand Mogens også er formand i beboerforeningen. 

• Det gør det svært at adskille de to foreninger. 

• Det gør det svært for foreningerne, tydeligt at mene noget forskelligt om samme emner. Vi føler vi 
mangler svar fra Mogens om hvad han vil gøre, den dag vi beslutter en ting i Lokalforum og de 
beslutter noget andet i Beboerforeningen. 

• Det kan komme til at skabe en række inhabilitetssituationer, som vi må kigge på når de opstår. 



Inhabilitetsproblematikkerne til side, så ønsker Lokalforum et forsætte det gode samarbejde, hvor vi som 
foreninger har forskellige opgaver og når det giver mening, for det fælles bedste, står sammen. 

 

5. Modtaget korrespondance 

 Vi har modtaget borgerhenvendelse om: 
A. Regnvandshåntering i Gamløse 

En del husstande i Gamløse har via e-boks fra kommunen modtaget 
Anmodning om oplysninger - i forbindelse med regnvandstilslutninger til den 
offentlige spildevandskloak. Der er blevet gjort opmærksom på flere mulige 
fejl i kommunens henvendelser og Simon har på baggrund af dette skrevet 
til kommunen for uddybning. 

 
B. Indsigelse mod indkaldelse til ordinær generalforsamling og genoprettelse 

af færgekontaktudvalg. 
Bestyrelsen har rettet de belyste fejl (se punkt 5.) 

 

 



Bilag 1.



Bilag 2. 
 
 

Orø Lokalforum referat 

Åben debat om Flexboligordningen d. 23. april 2022 
 
 
Referat fra mødet 

Der var fremmødt omkring 25 borgere samt 4 studerende fra Roskilde Universitetscenter (som skriver 
projekt om flexboligordninger) 

 

Ad. 3. Åben debat om Flexboligordningen 

Formanden for Orø Lokalforum startede debatten med at gøre klart, at det var en samlet bestyrelse i 
Lokalforum der, i januar 2022, besluttede, at næste skridt måtte være en meningsmåling/afstemning om 
flexboligordningen på Orø, da bestyrelsen ikke følte at de havde mandat til at afgive en holdning til dette 
emne. En meningsmåling/afstemning om flexboligordningen kunne måske være et redskab til at finde øens 
holdning til emnet. Set i bakspejlet burde der have været organiseret en åben debat om emnet i stedet. 
Derfor besluttede et flertal i bestyrelsen i april 2022 at ændre formatet til åben debat om emnet. 
 
Formand for Lokalforum beklagede den uheldige måde debateringen af flexboligordningen var startet op. 
Derfor var der også afsat god tid til, at vi på dette borgermøde kunne få drøftet emnet grundigt igennem. 

Fakta omkring flexboliger på Orø: P.t. er der 342 helårsboliger på Orø. Heraf er 12 boliger på 
flexboligordningen, hvor 6 boliger fungerer som sommerhuse, mens de 6 andre fungere som helårsboliger. 
Måde hvorpå flexboligordningen administres kan læses på Holbæk Kommunes hjemmeside: 
https://holbaek.dk/borger/bolig-og-byggeri/boliggrunde-og-ejendomme/flexboligordning/  

Det er vigtigt at forholde sig til de faktuelle forhold på Orø for derigennem at få afdækket, om der er et 
problem med Flexboligordningen.  

Der blev fra en enkelt i salen fremhævet, at vedkommende generelt var utilfreds med, at Orø forsat er 
under Flexboligordningen, da vedkommende mente, at denne type ordning ikke længere passede til Orø. 

Der blev spurgt til, om nogle af de fremmødte havde noget imod flexboligordningen, som den p.t. fungerer 
på Orø i dag. Hertil var der ingen indsigelser fra salen. 

Forsamlingen blev afslutningsvis enige om, at drøftelsen, i Lokalforums regi, om flexboligordningen for 
nuværende kunne afsluttes.  




