
Bestyrelsesmøde - Orø Lokalforum 
Tirsdag den 13/10 2022 kl. 17.00 hos Jørgen 
 

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. Nyt bestyrelsesmedlem 
4. Udvalg 

a. Færgekontaktudvalg 
b. Trampestiudvalg 

5. Borgermøde evaluering 
6. Lægepraksis på Orø 
7. Fri-Ø 
8. Lokalfora stormøde 
9. Økonomi 
10. Modtaget korrespondance 
11. Eventuelt 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Simon 

Referent: Simon 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Nyt betyrelsesmedlem 

Niels Fynbo ønsker at træde ind i bestyrelsen igen. Der er enighed om at Niels Fynbo kommer ind i 
bestyrelsen. Bestyrelsen har i denne periode tilladelse (fra generalforsamlingen) til at selvsupplere. 

 

4. Udvalg 

a. Færgekontaktudvalg Næste udvalgsmøde er tirsdag den 15. november 2022 

b. Trampestiudvalg Gruppen har udarbejdet et arbejdsdokument, samt referat fra sidste udvalgsmøde. 
Vi har modtaget e-mail fra Orø Beboerforening med tilkendegivelse af, at de gerne 
vil have en plads i udvalget og at deres repræsentant er Mogens Johansson. 

 

  



5. Borgermøde evaluering 

Orø Lokalforum var vært for et borgermøde den 10. oktober i Orø Kultur- og Forsamlingshus, med flere 
vigtige emner på programmet, som almennyttige boliger, højvands- miljøsikring, nedrivning af præstegården 
og ikke mindst fremtiden for lægepraksis på Orø. 
 
Mødet havde til hensigt, at få øboernes besyv på de vigtige emner og give bestyrelsen mandat til videre 
handling. 
 
Bestyrelsen er meget glade for det store fremmøde og har besluttet bruge formatet Borgermøde yderligere 
og hver gang vigtige emner er på tapetet. 
 
På Borgermøde punktet: Nedrivning af boligen Orø Præstegård, stemte størstedelen af forsamlingen for at 
Orø Lokalforum som hørringspart skriver en indsigelse mod nedrivning. 
 
Lægepraksis på Orø læs mere punkt 6. 
Fri-ø: Almennyttige boliger og højvands- miljøsikring læs mere punkt 7. 

 

6. Lægepraksis på Orø 

På et borgermøde den 10/10-2022, deltager fra regionen Udvalgsformand for Det Nære Sundhedsudvalg 
Susanne Lundvald (S), Direktør for Det Nære Sundhedsvæsen Trine Holgersen og Funktionschef Tina Haar. 
 
Her oplyser de tre repræsentanter fra Region Sjælland: 

• At rekruttering af praktiserende læge har resulteret i én ansøger, der desværre springer fra. Man 
oplyser også, at de muligvis har endnu en kandidat til stillingen, som er kommet ind efter 
ansøgningsfristens udløb. 

• At hvis det ikke lykkes at få en fast læge til Orø, vil næste skridt være at sende satellitpraksisaftalen i 
udbud, dog uden drifttilskud.  

• At hvis det heller ikke lykkes at få oprettet en ny satellitpraksisaftale, har Regionen andre planer, men 
de bliver ikke præsenteret på mødet. 

• At satellitpraksisaftale med Lægerne i Bysøstræde (tidligere læge Frans Ourø) er ulovlig, da der gives 
ekstra økonomisk tilskud til at drive praksissen, hvilket der ikke længere er lovhjemmel for, iflg. de tre 
repræsentanter fra Region Sjælland. 

• At man beklager at udbudsmaterialet var fejlbehæftet. 

• At det er vigtigt at finde en læge, der får en god lokal forankring. 
 
På borgermødet gjorde gav borgerne udtryk for: 

• At man siden 2016 har haft adskillige læger, og at udsigten til endnu et lægeskift skaber utryghed, og i 
værste fald frygt for, om Orø helt er ved at miste en lokale lægepraksis. 

• At mange ønsker, at Region Sjælland fortsætter aftalen, også økonomisk, med Lægerne i Bysøstræde 
(tidligere læge Frans Ourø), hvor der er skabt gode læge-patient relationer de seneste 3,5 år. 

• At udbudsmaterialet til rekruttering af praktiserende læge skal udarbejdes i samarbejde med 
borgerne på Orø, så det fremstår faktuelt.  

• At hele sagen bør gå om, og at næste forsøg bliver med borgerinddragelse fra starten. 
 

På baggrund af det dårlige forløb, og den generelle konsensus på borgermødet, tillader Orø Lokalform sig at 
sende følgende krav til Region Sjælland og Det Nære Sundhedsudvalg: 
 

1. Hele processen for at finde en lægeløsning til Orø skal stoppes, for at kunne gå om. 
2. Satellitpraksisaftalen med Lægerne i Bysøstræde forlænges, til en holdbar løsning er på plads. 
3. Sundhedsreformen af 20. maj 2022, undersøges for muligheder. 
4. Når nyt udbud samt materiale hertil sættes i værk, skal borgerne inddrages fra starten. 



5. En regionsdrevet Nærklinik skal være absolut sidste mulighed og borgerne skal inddrages og oplyses 
om alle konsekvenser heraf. 

 
Orø Lokalforum vil udover at skrive til region og kommune, kontakte pressen. 

 

7. Fri-Ø 

Først præsenterede sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen fra Sammenslutningen af Danske Småøer 
præsenterede baggrunden, formål og tidsplan med projekt Fri-Ø. 
 
Efterfølgende blev der afspillet en kort hilsen fra Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, som tilkendegav, at 
kommunen vil støtte op omkring, at Orø søger ind på projekter som Fri-Ø. 
 
På borgermødet 10/10-2022 blev det besluttet at arbejde videre med de to projekter: 
1. unge-, ældre/seniorer- og handicapboliger 
2. højvands- miljøsikring af Salvig, Orø Havn m.fl. 
 
Der blev dannet en arbejdsgruppe for hvert projekt, med hver 3 deltagere udover Lokalforum. 
Første møde indkaldes efter efterårsferien. I mellemtiden kontakter Simon, Holbæk Kommune for regelsæt 
for begge projekter og Landdistrikternes Fællesråd for videokonference dato, hvor gruppedeltagerne kan 
stille praktiske spørgsmål til udformningen af den endelige tilkendegivelse. 

 

8. Lokalfora stormøde 

Kirsten og Simon var den 5. oktober til Lokalfora Topmøde, hvor roller og samarbejde med Holbæk Kommune 
blev debatteret. Mødet gav god chance for at møde andre lokalfora, repræsentanter fra embedsværket og 
politikere. Alt i alt en spændende aften. 

 

9. Økonomi 

Det blev besluttet at holde lidt på økonomien, til vi er ude af lægesagen og muligvis yderligere udgifter som 
borgermøder, eventuelt protestmateriale mm. 
 
Tiloversbleven økonomi kan fordeles til projekter på Orø. Det blev besluttet, at i tilfælde af uddeling af 
tiloversbleven økonomi, skal det ske på et Borgermøde hvor alle kan ansøge og borgermødedeltagerne 
stemme om hvem der skal modtage midler fra Orø Lokalforum. 

 

10. Modtaget korrespondance 

 Modtaget e-mail fra Orø Beboerforening om deltagelse i Trampestiudvalget, se 
punkt 4.b 

 

11. Eventuelt 

1. Deltagelse på 
loppemarkedet  

Det blev besluttet at have en stand på loppemarkedet den 22. oktober, da det er en 
god måde at komme i dialog med øens befolkning og sommerhusejere. 

 


