
Bestyrelsesmøde - Orø Lokalforum 
Tirsdag den 05/07 2022 kl. 17.00 i Orø Havnecafé 
 

Navn Bestyrelse Deltager Deltager ikke 

Simon Drost Formand x  

Jørgen Stenersen Hansen Næstformand x  

Kirsten Flemming Nielsen Kasserer x  

 

Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Bestyrelse og overdragelse 
4. Udvalg 
5. Lægepraksis på Orø 
6. Sommerferie 
7. Modtaget korrespondance 
8. Eventuelt 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Simon 

Referent: Simon 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Bestyrelse og overdragelse 

Bestyrelsen besluttede at gøre en aktiv indsats for at få suppleret bestyrelsen med 2 medlemmer. Håbet er et 
kunne finde interesserede blandt øens yngre beboere. 
 
Jørgen Stenersen Hansen vil kontakte foreningens bank, så kontoadgang kan overdrages til den nye kasserer 
Kirsten og i samme forbindelse ændre formandens adgang til ”Kontokig”. 

 

4. Udvalg 

Færgekontaktudvalget er genoprettet på generalforsamlingen den 28. juni og Orø Lokalforums repræsentant 
bliver Jørgen Stenersen Hansen. Simon sender invitation til alle i Færgekontaktudvalget med information og 
opfordring til at afholde deres første møde. Foreslået til august af Færgefarten Orø-Holbæk. 
 
Orø Lokalforums repræsentant til Trampestiudvalget bliver tidligere bestyrelsesmedlem Niels Fynbo, der er 
bekendt med udvalgets arbejde. På opfordring fra et medlem af Trampestiudvalget, vil vi tilbyde 
Beboerforeningen Lokalforums anden plads, således at Trampestiudvalget fremadrettet kommer til at have et 
medlem fra begge foreninger. Simon kontakter Orø Beboerforening med forslaget. 

 

  



5. Lægepraksis på Orø 

Det er bestyrelsens holdning at det kan blive meget svært at finde en læge på de præmisser Udvalget for det 
nære sundhedsvæsen i Region Sjælland sætter op - Nul kapacitet på Orø eller mere præcist en lægepraksis 
uden ”kunder”, hvor det vil være nødvendigt at have et velbetalt job ved siden af. 
 
Regionen vil have mere læge uden at det skal koste ekstra og man er ikke indstillet på hjælpe økonomisk i 
opstartsfasen. Regionen har ikke forholdt sig til, hvad man vil gøre hvis der ikke findes en læge - Der er p.t. 
ingen plan B. 
 

• Det er bestyrelsens holdning, at jobopslaget burde have været udfærdiget mere attraktivt og faktuelt 
korrekt. 

• Det er bestyrelsen frygt, at regionen på de opsatte præmisser ikke finder vores nye ø-læge. Da det i 
forvejen er svært at finde læger til de små lokalområder - selv når der er tale om overtagelse af en 
eksisterende praksis, med ”kunder i butikken”. 

• Det er bestyrelsens holdning, at der allerede nu bør være en plan B. på plads, som eventuelt kunne 
være at fortsætte samarbejdet med nuværende ø-læge. 

 
Simon har kontaktet regionen, både skriftligt og telefonisk og ytret bekymring for fremtidsudsigterne for en 
fast læge på Orø. I en telefonsamtale med udvalgsforkvinde Susanne Lundvald, gjorde sidstnævnte klart, at 
man ikke har en plan B og ikke har overvejet at det kan blive en svær stilling at besætte. 
 
Susanne Lundvald vil ikke tale om en eventuel plan B. før efter ansøgningsfristen udløber torsdag den 1. 
september 2022, blot 3 måneder før den nuværende læges ophør på Orø. 
 
Det er bestyrelsens håb at der på trods af ovenstående kommer ansøger(e) til stillingen. Hvis ikke, foreligger 
muligheden at Orø for altid mister sin ø-læge. Regionen sparer penge og øens borgere er henvist til læger på 
fastlandet og/eller videokonsultationer. 

 

6. Sommerferie 

Orø Lokalforum holder sommerferie. Næste bestyrelsesmøde er 17. august – 2022. 

 

7. Modtaget korrespondance 

 Vi har modtaget borgerhenvendelse om: 
A. Om Østre Færge også er en del af Færgekontaktudvalget 

Vi har svaret, at det er de, dog frivilligt. 

 

8. Eventuelt 

Simon ytrede ønske om at slippe for referentopgaven. Det bliver taget op ved næste møde. 

 

 


