
Dagsorden 25 Maj 
  

● Valg af dirigent og referent 
○ Birgitte er ordstyrer, Daniel tager referat. 

 
● Opsamling fra sidst: 
● Referat fra sidste møde? 

○ Vi beslutter at referatet altid skrives direkte ind i Gdrive. 
 

● Hjemmeside (www kommer til at stå i OrøNyt fra d. 1 Juni) 
○ Siri er i gang. Anna leverer nogle tekster senest torsdag. 

Der må rigtig gerne være en kontaktformular på hjemmesiden 
Boks til GDPR 
Vi ser hvad der kan nås til weekenden hvor OrøNyt udkommer 
 

● Opslag til Brugsen 
○ Birgitte laver opslaget sammen med Daniel, så Siri kan fokusere på 

hjemmesiden i stedet. Daniel sender udkastet til Birgitte. 
 

● Aktiv FB gruppe, stafet - hvordan går det? 
○ Vi kan konstatere at det går godt! Kun Daniel mangler. Daniel får stafetten nu, 

og giver den videre Siri i næste uge. 
 
 

● Kontakt til Lavringe jord 
○ Anna forsøger at kontakte Kai Drewes igen. 

 
  

● Torben Petersens have 
○ Man kunne evt. afprøve et samarbejde med et hønsehold, men som 

udgangspunkt vil vi hellere bruge kræfterne på at få vores egen jord.  
 

● Nyt ang. jord 
○ Erik Jensen har købt Upernivik. Han dyrker jorden selv. 
○ Øko Claus og Marliese er stadig et godt bud, og vi vil gerne mødes med dem, 

men har lidt svært ved at finde indgangsvinklen. 
○ Daniel tager kontakt til Jonny, og spørger om han vil deltage i et møde hvor vi 

snakker strategi. 
○ Anna tager kontakt til Line Voltzmann som er kontaktperson på rum til 

fællesskab puljen. 
○ Cathrine tager kontakt til Øko Claus 

 
 
 



● Merkur bank 
○ Cathrine skriver til Leila fra Merkur bank ang. det brev de har sendt om højere 

gebyrer, flere andele mv. 
  

  
● Medlemsmøde 21 Juni. Planlægning - hvem gør hvad? 
● Cathrine viser rundt i skovhaven og snakker om fordelene ved flerårige afgrøder. 
● Vi starter kl 13.00 
● Vi holder det på maks. 2 timer 
● Birgitte bager en kage. Måske med sødskærm 
● Anna laver en øvelse så medlemmerne kan lære hinanden at kende 
● Daniel laver ”intro til foreningen” oplægget. Aktiver gerne medlemmerne, og få dem til 

at fortælle hvorfor de er medlem af Orø Fællesjord. 
● Daniel laver en Facebook event, og en mailinvitation for eventen. 
● Cathrine har en projekter. 
● Vi tænker over en løsning ift. kaffe. Birgitte tager termokander med. 
● Cathrine har en whiteboard Anna måske vil låne til hendes øvelse. 

  
● Udflugt 25 Juni  

○ Vi køber en flaske vin sammen til Steen Nørhede. 
○ Vi aftaler med kørsel osv. når vi nærmer os. 

  
● Næste møde 

○ Næste møde bliver 15 juni kl 15.00 hos Anna Frændevej 46 
  

● Er alle tilfredse? 
○ Alle er tilfredse.  

 


