Forslag til ændringer i provisorisk kommissorium til Færgekontaktudvalg som
behandles under ”punkt 3. Færgekontaktudvalg oprettelse og afstemning. Stk. a.
Afstemning om ændringsforslag til kommissorium” på generalforsamlingen den 28.
juni 2022.

Indsendere af ændringsforslag er velkomne til at tilkendegive sig og uddybe/begrunde deres
forslag på generalforsamlingen under ”punkt 3. Færgekontaktudvalg oprettelse og afstemning.
Stk. a. Afstemning om ændringsforslag til kommissorium”.

I forhold til Orø Lokalforums forbindelse til et færgekontaktudvalg. Retter vi os efter
foreningens gældende vedtægter, vedtaget af de fremmødte, på stiftende generalforsamling
den 9. oktober 2021. Se uddrag fra foreningen Orø Lokalforums vedtægter nedenstående:
§ 7 Foreningens bestyrelse
Bestyrelsen:
Har ansvar for at etablere et Færgekontaktudvalg i hht. aftale med Holbæk kommune, at
udfærdige kommissorium for Færgekontaktudvalget i samarbejde med færgerne, at
kommissoriet godkendes på generalforsamlingen hvert år samt at afholde valg til
Færgekontaktudvalget efter retningslinier angivet i kommissoriet (kan afholdes samtidig med
generalforsamlingen, eventuelt som punkt under valg).

Forslag til ændringer i kommissorieoplægget:
Formål: - NUVÆRENDE
Færgekontaktudvalgets opgave er at fungere som et rådgivende organ der varetager dialog og
formidling mellem færger og passagerer. Det er her forslag fra begge parter drøftes og finder
løsninger.
Formål: – ÆNDRINGSFORSLAG 1.
(Tillæg) Holbæk Kommune er pligtig, at forelægge sine forslag for udvalget.

Færgekontaktudvalgets opgaver er: - NUVÆRENDE
1. At drøfte fremlagte borgerforslag til ændringer og forbedringer af færgefartens
transport- og passagerservice.
2. At fremføre forslag, som der er enighed om i Færgekontaktudvalget til færgernes
ledelse.
3. Orientere om relevante forhold vedrørende færgedriften til Orøs beboere, når behov
herfor konstateres.
Færgekontaktudvalgets opgaver er: – ÆNDRINGSFORSLAG 1.
(Tillæg) 4. For den offentlige færge, at fremføre forslag, der er enighed om i
Færgekontaktudvalget til politikerne, såfremt der måtte være behov for dette.

Færgekontaktudvalgets Sammensætning - NUVÆRENDE
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.
Færgekontaktudvalgets konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.
Færgekontaktudvalgets Sammensætning – ÆNDRINGSFORSLAG 1.
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. 3 medlemmer vælges på et møde indkaldt af Orø Lokalforum.
Kontaktudvalgsmedlemmer skal være bosiddende på Orø. Valg foretages hvert andet år.
Genvalg er muligt.
Færgekontaktudvalgets konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.
Færgekontaktudvalgets Sammensætning – ÆNDRINGSFORSLAG 2.
Færgekontaktudvalget er sammensat af op til 5 repræsentanter fra Orø, heraf udpeges 3
medlemmer af henholdsvis, Orø Beboerforening, Orø Bådelaug og
OrøKontoret/Turisthuset. 2 medlemmer vælges på et borgermøde.
Kontaktudvalgsmedlemmer skal være bosiddende, eller have fast ejendom, eller
repræsentere en aktiv erhvervsvirksomhed med adresse på Orø. Valg foretages hvert
andet år. Genvalg er muligt.
Færgekontaktudvalgets konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.

Færgekontaktudvalgets møder - NUVÆRENDE
Udvalget afholder møder 4 gange årligt eller når der måtte være behov herfor.
Ved Færgekontaktudvalgets møder deltager repræsentanter fra de 2 færger efter behov.
Færgekontaktudvalget er et underudvalg hos Orø Lokalforum og refererer til dennes
bestyrelse.
Kommissoriet er godkendt af Orø Lokalforum og på ordinær generalforsamling den 29. juni
2022 samt af færgernes ledelser.
Færgekontaktudvalgets møder – ÆNDRINGSFORSLAG 1.
Udvalget afholder møder 4 gange årligt eller når der måtte være behov herfor.
Ved Færgekontaktudvalgets møder deltager repræsentanter fra de 2 færger efter behov.
Punkt 2. UDGÅR
Kommissoriet er godkendt af Orø Lokalforum og på ordinær generalforsamling den 30. juni
2022 samt af færgernes ledelser.
Færgekontaktudvalgets møder - ÆNDRINGSFORSLAG 2.
Udvalget afholder møder 4 gange årligt eller når der måtte være behov herfor.
Ved Færgekontaktudvalgets møder deltager repræsentanter fra de 2 færger efter behov.
Punkt 2. UDGÅR
Kommissoriet er godkendt af Orø Lokalforum og på ordinær generalforsamling den 30. juni
2022 samt af færgernes ledelser.

