
Bestyrelsesmøde - Orø Lokalforum 
Tirsdag den 17/11 2022 kl. 17.00 i Orø Bådelaug 
 

Navn Bestyrelse Deltager Deltager ikke 

Simon Drost Formand x  

Jørgen Stenersen Hansen Næstformand  x 

Kirsten Flemming Nielsen Kasserer x  

Niels Fynbo Medlem x  
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1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Simon 

Referent: Simon 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Udvalg 

a. Færgekontaktudvalg Via e-mail blev vi gjort opmærksom på at Holbæk færgen ønsker at stoppe med 
deres akuttjeneste forpligtelser. Simon kontaktede overfartsleder Rune Bang 
Karstoft, for at hører om der var hold i historien. Rune informerede at der p.t. er 
forhandlinger med Søfartsstyrelsen vedrørende hviletidsbestemmelser i 
forbindelse med deres akuttjeneste forpligtigelser som, når der er udrykning, 
forstyrre søfartslovens krav om 6 timers hvile til mandskabet. 
Rune informerede ligeledes at det er muligt at Holbæk færgen helt må stoppe med 
akuttjeneste forpligtigelserne, da det bliver for dyrt med dobbelt mandskab aften 
og nat. Rune lovede, at Holbæk færgen ikke stopper med at fragte akuttjeneste til 
Orø, før en aftale er på plads med Østre Færge. 
Simon kontaktede formanden for færgekontaktudvalget Mogens Johansson med 
oplysningerne, således at han selv kunne tale med overfartslederen og på vegne af 
færgekontaktudvalget informere Orø om problematikken. 

b. Trampestiudvalg Niels (Lokalforums repræsentant i udvalget) kunne fortælle at gruppen er kommet 
godt i gang med at male markeringspæle og få dem placeret de rigtige steder. Man 



er også i gang med arbejdet vedrørende Hjertestien og har nået en masse det 
seneste stykke tid. 
Udvalgsmedlem Marianne har søgt Lokalforum om at dække udgifter i forbindelse 
med er seminar hun ønsker at deltage i. Seminaret handler om samarbejde med 
mellem lokalsamfundet og kommunen. Seminaret er arrangeret af 
Sammenslutningen af Danske Småøer og Marianne samkører med repræsentant 
fra beboerforeningen. Bevillingen blev godkendt.  

 

4. Lægepraksis på Orø 

Ved bestyrelsesmødets afholdelse var der stadig ikke kommet svar på en lang række spørgsmål og krav som 
Orø Lokalforum har sendt til Region Sjælland i forbindelse med lægedækning på Orø. I henvendelsen bad vi 
om bedre borgerinddragelse, fortsættelse af satellitordningen indtil en holdbar løsning var på plads m.m. 
På Borgermødet den 10/10-2022 lod Regionen skinne igennem at aftalen med Lægerne i Bysøstræde 
(tidligere læge Frans Ourø), var ulovlig, hvilket Lokalforum har gravet en del i, via PLO (Praktiserende Lægers 
Organisation), Danske Regioner og fremadrettet Sundhedsministeriet - Indtil videre har vi ikke kunnet finde 
noget der forhindre særlige tilskud til satellitpraksis. 
 
Med grundlag i den kommunikation vi har haft med regionen, er det Lokalforums klare holdning at regionen 
har handlet meget lukket og utilfredsstillende i hele forløbet. Det er også vores holdning at fremtidig 
satellitpraksis eller fast læge på Orø er i farer og vi som ø er nød til at stå sammen, for at få en løsning - I stil 
med sidste gang vi kæmpede for læge i 2017, med underskriftindsamlinger og pressens bevågenhed m.m. 
 
Lokalforums ønske er at lægge en fællesstrategi med beboerforeningen og snarligt indkalde til stormøde, for 
at få øens holdning og opbakning til videre handling. 

 

5. Fri-Ø 

Mandag den 7. november afholdte Lokalforum det første møde med arbejdsgrupperne, som blev oprettet på 
Borgermødet den 10/10-2022. siden første møde er grupperne gået i gang med at undersøge om der er 
lovgivninger der står i vejen for de enkelte projekter – Lovgivninger som en Fri-Øs status eventuelt kan fjerne. 

a. Kystsikring Efter første møde har arbejdsgruppen for kystsikring konstateret at der 
umiddelbart ikke er lovgivninger der står i vejen for oprettelse af kystsikring. 
Af de 2 navngivne projekter Lokalforum havde vedlagt som eksempler i første fri-Ø 
tilkendegivelse Orø Havn og Salvig, mener Orø Bådelaug at de i samarbejde med 
Holbæk Kommune kan løse deres ønske om kystsikring. 
For Salvig projektet mangler der at blive oprettet et digelaug, som er essentielt når 
der tales kystsikring af private matrikler. Projektet er derfor ikke nået langt nok til 
at det vil give mening at kigge ind i en Fri-Øs ansøgning. 
På baggrund af ovenstående har gruppen valgt at nedlægge sig selv og kystsikring 
vil derfor ikke indgå i en eventuel Fri-Øs ansøgning fra Orø. 

b. Almennyttige boliger Arbejdsgruppen er kommet godt i gang og har fordelt lovgivninger imellem sig til 
nærlæsning. På andet møde var der ingen der indtil videre kunne finde punkter i 
gælden lov, der forhindrer opførelse af flere almennyttige boliger på Orø. 
Det blev besluttet at få et møde med Holbæk Kommune og deres specialister på 
området for at sikre sig at alt er forstået rigtigt og intet bliver misset. 
Arbejdsgruppen besluttede at de uanfægtet om der skal søges en Fri-Øs status 
eller ej vil fortsætte med projektet og inviterer alle der måtte have lyst til at 
deltage ind i arbejdsgruppen. 
Udover mødet med Holbæk Kommune afventer gruppen også information fra Lise 
Thillemann Sørensen, Sekretariatsleder, Sammenslutningen af Danske Småøer, før 
en endelig beslutning om ansøgningen tages. 



c. Læge På Borgermødet den 10/10-2022 lod Regionen skinne igennem at aftalen med 
Lægerne i Bysøstræde (tidligere læge Frans Ourø), var ulovlig. 
Lise Thillemann Sørensen fra, Sammenslutningen af Danske Småøer gjorde på 
borgermødet opmærksom på, at hvis en sådan lovgivning eller regel eksisterer kan 
en fritagelse fra denne indgå i vores Fri-Ø ansøgning. 
På baggrund af dette har Simon gravet i sagen og bland andet været i kontakt med 
PLO og Danske Regioner. Sidstnævnte henviste til Sundhedsministeriet som Kåre 
(tidl. arbejdsgruppe kystsikring) er i gang med at undersøge. 
Hvis det viser sig at der er en regel eller lovgivning der står i vejen for særligt 
tilskud til en satellitpraksis, vil vi bringe denne med i Fri-Øs ansøgningen, så Orø 
står bedre i den fremtidige lægeløsning for øen. 

 

6. VAB-Boliger 

Pr. 14. september 2022 forhøjedes maksimumbeløbet for alment byggeri, og kommunen får midlertidigt 
mulighed for at godkende overskridelser af maksimumbeløbet. 
Det blev besluttet at Simon kontakter VAB. I første omgang for at få status på de 6 længe ventede boliger og i 
anden omgang spørge ind til om forhøjelsen af maksimumbeløbet kan fremskynde opførelsen af de 6 
almennyttige boliger. 

 

7. Modtaget korrespondance 

1. Akutsejlads Modtaget oplysning om Holbæk Færgen og akuttjeneste se punkt 3.a 

 

8. Eventuelt 

1. Næste 
bestyrelsesmøde  

Torsdag den 15. december 2022. 

 


