
Bestyrelsesmøde - Orø Lokalforum 
Tirsdag den 23/08 2022 kl. 16.00 i hos Simon 
 

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. Udvalg 

a. Færgekontaktudvalg 
b. Trampestiudvalg 

4. Hjertesti på Orø 
5. Vejskiltning 
6. Lægepraksis på Orø 
7. Orø som Fri-Ø 
8. Orøs Grundvand 
9. Offentlige skraldespande på Orø 
10. Modtaget korrespondance 
11. Eventuelt 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Simon 

Referent: Simon 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Udvalg 

a. Færgekontaktudvalg Mandag den 15. august 2022 blev første møde afholdt i det nye 
Færgekontaktudvalg. Mødet startede med en konstituering og derefter 
behandlede udvalget forskellige emner vedrørende Orøs to færger. Referat af 
mødet er lagt på Orø lokalforums hjemmeside. Der er ligeledes oprettet en e-mail 
til udvalget (faergekontakt@oroelokalforum.dk), hvor fremtidige henvendelser 
vedrørende færgerne kan rettes. 
 
Udvalget har udbedt sig økonomi til, at der kan serveres drikkevarer ved udvalgets 
møder. Bestyrelsen i Orø lokalforum har godkendt denne anmodning. 
 
Bestyrelsen er glad for udvalgets opstart og ønsker alle udvalgsmedlemmer 
velkommen.  

b. Trampestiudvalg På vores sidste bestyrelsesmøde 5/7-2022, vedtog vi, på opfordring, at afgive én af 
vores to pladser i Trampestiudvalget til Orø Beboerforening. 
 

mailto:faergekontakt@oroelokalforum.dk


Den 7/7-2022 sendte Simon dette tilbud til Orø Beboerforening og bad dem 
venligst melde tilbage, om det har deres interesse og hvis ja, hvem de vælger som 
repræsentant. 
 
Dags dato har vi ikke modtaget et tydeligt svar på om beboerforeningen ønsker en 
plads i udvalget og hvis ja, hvem de vælger som repræsentant. 
 
Vi har besluttet at afvente trampestiudvalgets møde den 31/8 og se om vi derefter 
kan få en klar tilkendegivelse fra Orø Beboerforening. 

 

4. Hjertesti på Orø 

OrøKontoret/Turisthuset har henvendt sig vedrørende den på deres Orø kort indtegnede hjertesti, som er en 
del af et netværk af Hjertestier landet rundt. Hvis stien skal ordentligt registreres hos Hjerteforeningen, skal 
der nogle praktikaliteter som skiltning, beskrivelse, pasning mm. på plads. 
 
Vi har besluttet at kontakte Trampestiudvalget for at undersøge deres holdning til en hjertesti og eventuel 
mulighed for at lade Hjertestien blive en del af udvalgets naturstier på Orø. 

 

5. Vejskiltning 

Simon har rykket Holbæk Kommune for en etableringsdato for vejskiltningen på Orø, med de nye 
fartbegrænsninger. Specielt omkring Orø Skole og Børnehus (Sikker Skolevej) der atter er meget aktiv. 
Vi starter i morgen var svaret fra ansvarshavende og i skrivende stund er de fleste skilte allerede oppe. 

 

6. Lægepraksis på Orø 

Ansøgningsfrist for ny lægestilling på Orø er sat til den 1/9-2022. herefter vil Simon kontakte Udvalget for det 
nære sundhedsvæsen i Region Sjælland og spørge ind til, om man har modtaget kvalificerede ansøgninger. 
 
Hvis der er fundet en læge, er alt godt. Hvis ikke, vil Orø Lokalforum aktivt og tydeligt gå ind i kampen for at 
bevarer lægepraksis på Orø. Vi har allerede fået tilkendegivelser fra flere lokale der tilbyder hjælp med 
underskriftindsamling, protester og lignende. Vi er forberedte og klar til kampen! 

 

7. Orø som Fri-Ø 

Orø Lokalforum har 16/6-2022 indsende en ansøgning om at blive registret som fri-ø.  
 
Bestyrelsen har indsendt 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.  
 
Orø er kommet videre til anden fase i processen og Simon tager den 30/8 til ”Kick-off og seminar for 
frilandsbyer/-øer” på Fyn. 
 
Simon har søgt bestyrelsen om økonomisk dækning af brændstof og broafgift. Bestyrelsen i Orø lokalforum 
har godkendt denne anmodning. 

 

 



8. Orøs Grundvand 

Orø Lokalforum vil til efteråret inviterer øens vandværksbestyrelser til et fællesmøde, hvor ideen er at få 
kortlagt nuværende og langsigtede perspektiver for øens vandboringer. 
 
Til september vil Simon mødes med Holbæk Kommune for at blive opdateret på indsatsplanen for øens 
grundvand. Sidste møde var i marts og det er lokalforums holdning at det er tid at komme videre. 

 

9. Offentlige skraldespande på Orø 

De offentlige skraldespande med mærkningen ”Tak for ingenting” er et samarbejde mellem Orø Lokalforum 
og Nytteindsatsen i Holbæk Kommune. Skraldespandene bliver i lavsæsonen tømt hver anden uge og i 
højsæsonen én gang ugentligt på nær uge 29. og 30. hvor nytteindsatsen holder ferie - Tømming disse to 
ferieuger, er tidlige år blevet varetaget frivilligt og økonomisk af ”naboer” (foreninger og virksomheder).  
 
En enkelt nabovirksomhed har meddelt at de ikke vil deltage i tømning uge 29. og 30. Bestyrelsen har på 
baggrund af denne udmelding besluttet at tilbagegive ansvaret for offentlige skraldespande på Orø Strand – 
Nørrestænge til Holbæk Kommune. 
 
De offentlige skraldespande med mærkningen ”Tak for ingenting” på Orø Strand bliver fjernet så snart 
Holbæk Kommune er klar til at overtage ansvaret igen.  

 

 

7. Modtaget korrespondance 

 Vi har modtaget borgerhenvendelse om: 
A. Opfyldning af huller på Næsbyvej 

Simon har talt med kommunen og der er aftalt at dokumentation bliver 
fremsendt, hvorefter der aftales en handleplan. 

B. Renovering af parkeringsplads ved Hegneskoven 
Dialog om udbedring af parkeringsplads er indledt med Holbæk Kommune 
og der forventes en løsning medio september. 

 

8. Eventuelt 

1. Kirsten tager til netværksmøde med Holbæks andre lokalfora 30/8-2022. 
2. Simon tager kontakt til yngre familier på Orø, med henblik på at få dem involveret i lokalforums 

arbejde 

 

 


