
Bestyrelsesmøde - Orø Lokalforum 
Tirsdag den 13/09 2022 kl. 17.00 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. Offentlige skraldespande på Orø  
5. Lægepraksis på Orø 
6. Orø som Fri-Ø 
7. Borgermøde 
8. Lokalfora Fællesmøde 
9. Orøs Grundvand 
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 Holbækfærgen har været på værft grundet problemer med propelsystem. 
Færgekontaktudvalget videreformidlede info herom på digitale platforme.  

b. Trampestiudvalg Ingen større udvikling siden sidst. Vi har sendt e-mail til udvalget vedrørende 
Hjertesti på Orø og muligheden for at en sådan blev en del af udvalgets naturstier. 
Vi afventer referat fra udvalgets møde den 31/8.    

 

4. Offentlige skraldespande på Orø 

De offentlige skraldespande med mærkningen ”Tak for ingenting” på Orø Strand er udskiftet med en ny 
løsning fra Holbæk Kommune, der herefter har ansvaret for tømning. Orø Lokalforum er dermed ikke længere 
ansvarlige for offentlige skraldespande på Orø Strand - Nørrestænge. 
 
Da det er lavsæson, tømmes de resterende ”Tak for ingenting” offentlige skraldespande, vinteren over hver 
anden uge. 



 

5. Lægepraksis på Orø 

Simon har skrevet til Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland den 5/9-2022 (4 dage efter 
ansøgningsfristen for ny læge). I henvendelsen udbad vi os svar på 3 spørgsmål: 
1. Er der kommet kvalificerede ansøger(er)? 
2. Hvad er jeres "alternative løsninger"? 
3. Er man fra regionens side parate til at forlænge aftalen med nuværende læge? 
 
Vi har stadig intet hørt tilbage fra udvalget eller regionen. 
 
8/9-2022 rettede Simon derfor telefonisk kontakt til et medlem i udvalget og stillede ovenstående spørgsmål. 
Der kom desværre ingen tydelig og klar information ud af samtalen. 
 
Vi har besluttet at tage emnet op som et af punkterne på et borgermøde den 10. oktober 2022. Læs nærmere 
under punkt 7. 

 

6. Orø som Fri-Ø 

Simon var den 30/8 til ”Kick-off og seminar for frilandsbyer/-øer” på Fyn. 
 
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.  
 
For at komme i spil som Fri-ø skal en ”Endelig interessetilkendegivelse” udarbejdes. Bestyrelsen besluttede at 
indkalde til at borgermøde den 10. oktober 2022, hvor Fri-Ø projektet udbredes og repræsentant fra 
Landdistrikternes Fællesråd deltager på video-opkobling. 
Vores ønske er at vi ved samme borgermøde for samlet to arbejdsgrupper til at hjælpe med udarbejdelsen af 
den ”Endelig interessetilkendegivelse”. 

 

7. Borgermøde 

Lokalforum arbejder for tiden med flere store emner for Orø. Vi har derfor besluttet at indkalde til at 
borgermøde den 10. oktober 2022 – kl. 18:00 i Orø Forsamlingshus. Vi inviterer repræsentanter fra Region, 
Kommune og andre relevante instanser. På mødet håber vi at kunne etablere arbejdsgrupper og fælles 
handleplaner for de forskellige punkter. Det foreløbige program ser således ud: 

1. Velkomst. 
2. Valg af ordstyrer og referent. 
3. Fri-Ø (Læs mere her: Orø som Fri-Ø, hvad betyder det) 

a) Videopræsentation ved repræsentant fra Landdistrikternes Fællesråd. 
b) Præsentation af ansøgningsgrundlag ved Simon Drost. 
c) Debat om boligprojekt: almennyttige boliger til unge-, ældre/seniorer- og handicappede. 
d) Debat om højvands- miljøsikring af Salvig, Orø Havn m.fl. 
e) Oprettelse af arbejdsgrupper for begge Fri-Ø projekter. 

4. Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Orø Præstegård. (Læs mere her: Nedrivning Præstegård 
a) Præsentation ved (bliver annonceret senere) 
b) Spørgsmål, debat mm. 

5. Lægepraksis på Orø 
a) Status d.d. (regionen er inviteret) 
b) Spørgsmål, debat mm. 

6. Afslutning 

https://oroelokalforum.dk/2022/09/21/oroe-som-fri-oe-hvad-betyder-det/
https://planer.holbaek.dk/annonceringer/byg/offentlig-hoering-om-ansoegning-om-nedrivning-af-bevaringsvaerdig-bygning-oroe-praestegaard-bygaden-54a-bybjerg-4305-oroe/


 

8. Lokalfora Fællesmøde 

Kirsten var den 30/8 til fællesmøde med andre lokalfora i Holbæk Kommune. Mødet var et formøde til et 
fællesmøde for alle Lokalfora, som afholdes i Holbæk den 05/10, hvor både Kirsten og Simon deltager. 
 
Mødets hovedtema var ”mangel på implementering/opstart af anbefalingerne fra TOP mødet 5. september 
2021”, som handler om anbefalingerne efter top-mødet og lokalområde-processen. 

 

9. Orøs Grundvand 

I lyset af de mange presserende og vigtige emner for Orø (se punkt 7.), har bestyrelsen besluttet at udsætte 
fællesmødet med vandværkerne til senere på året og om nødvendigt i starten af 2023. 
 
Møde med Holbæk Kommune om indsatsbland for øens grundvand, forventes afholdt i oktober i stedet for 
september som først udmeldt. 

 

10. Modtaget korrespondance 

 Intet modtaget 

 

11. Eventuelt 

1. Bank Bestyrelsen har modtaget og underskrevet ny aftale med banken således at Kirsten 
som kasserer kan få adgang og Simon udelukkende kontokig. 

 

 

 


