
Referat af bestyrelsesmøde i Orø Lokalforum d. 12. januar 2023 

Tilstede: Simon Drost, Kirsten Flemming Nielsen, Niels Fynbo, Jørgen Stenersen Hansen og Pia Harder 

Dagsorden: 

1. Nyt bestyrelsesmedlem (tilføjet på mødet) 

2. Valg af ordstyrer og referent 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Udvalg 

a. Færgekontaktudvalg 

b. Trampestiudvalg 

c. Lægeudvalg 

5. Jord frakørsel fra Salvig 

6. Besparelse i kommune 

7. Visioner for 2023 

8. Modtaget korrespondance 

9. Eventuelt 

 

1. På generalforsamlingen d. 28. juni 2022 blev det besluttet at bestyrelsen selv kunne supplere med 

op til 2 medlemmer, da det ikke lykkedes at få valgt en fuldtallig bestyrelse. Pia Harder suppleres 

ind i bestyrelsen. 

 

2. Simon Drost blev valgt til ordstyrer, Pia Harder blev valgt til referent. 

 

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 1. 

 

4. Udvalg 

A. Færgekontaktudvalg: Intet nyt. Bestyrelsens repræsentant i færgekontaktudvalget prøver at få 

indkaldt til et møde, da det er vigtigt at følge udviklingen med hensyn til beredskabsaftalen. 

B. Trampestiudvalg: Udvalget arbejder på et sæt anbefalinger for færden på Orøs vejnet og 

trampestierne, som skal indrykkes som helside i Orø brochuren for 2023. 

C. Lægeudvalg: Lægeudvalget har en god dialog med Regionen og Praktiserende Lægers 

Organisation. Udvalget har en forventning om, at der snart kommer svar på, om vi kan få en 

satellitpraksis.  

 

5. Jordkørsel: I forbindelse med kloakeringen i Salvig har Lokalforum lavet en aftale med Kommunen 

og FORS om en tvangsrute for jordkørslen, da Kommunen ikke ville bevilge ny asfalt i Bybjerg hvis 

denne aftale ikke var på plads. Aftalen er at kørslen skal foregå via Næsbyvej og Østre Færgevej. 

Den senere tid er tvangsruteaftalen blevet brudt og til/frakørsel med store køretøjer er foregået via 

Bygaden. Lokalforum har været i kontakt med FORS og Holbæk Kommune om problematikken. 

FORS har taget kontakt til entreprenøren og indskærpet rutereglerne. 

 

6. Besparelser i kommunen: Vi kan forvente besparelser, bestyrelsen vil derfor forholde sig proaktivt 

og forsøge at få et møde i stand med kommunen i nærmeste fremtid. 

 



7. Visioner for 2023: Vi planlægger at holde visionsdag lørdag d. 18. februar (vinterferien) hvor hele 

øens befolkning, foreninger, virksomheder, fritidshusejere m.m. bliver inviteret. På Visionsmødet 

kortlægges de temaer og problematikker som optager Orøboerne og hvad der prioriteres at 

arbejde for/med fremadrettet. Dagen indledes med et oplæg om mulighederne for at søge penge 

fra kommunen til forskellige projekter og aktiviteter. Formanden bestiller Forsamlingshuset og 

undersøger om Ø-asen vil lave noget for børn (finansieret af Lokalforum), så forældrene kan 

deltage i mødet. Formanden indkalder bestyrelsen til planlægningsmøde når aftalerne er i hus. 

 

8. Modtaget korrespondance: Der er ikke modtaget korrespondance. 

 

9. Eventuelt: Der er oprettet en Dagrofa debetkonto. Bestyrelsen besluttede at holde fast mødedag 

den anden torsdag i måneden kl. 17, næste bestyrelsesmøde holdes torsdag d. 9. februar. 


