5. Nyt om driften af færgerne i år 2020
a) Færgefarten Orø – Holbæk, herunder
rengøring (afspritning)

Ad.5.a) I starten af Corona perioden var det svært bare at skaffe
nok håndsprit til besætningen. Det besluttedes at opsætte
desinfektionsmidler på færgens to toiletter.

b) Færgefarten Hammer Bakke – Orø
(Østre Færge)

Ad.5.b) I starten indførte færgen 3 vognbaner, der er nu igen
indført 4 vognbaner. Der sejles igen på tid i weekender &
helligdage. Efter kl. 19 sejles kun hver ½ time og med Karen Orø.
Vejkanten ved Orø Færge på Orø er blevet forstærket. Der er
ansøgt om byggetilladelse for de nye bygninger. Tilladelsen til
ombygningen af Karen Orø er ved at blive klar, det har taget
meget lang tid. Mulighed for ombygning i januar 2021 overvejes
p.t. Der er med politiet drøftet fartbegrænsning på Hammer
Bakke siden, både tæt på færgen og på strækningen op til
Nordvejen, måske på max. 60 km./t. pga. en del gående og
cyklende trafik til og fra færgen.
Ad.6.a)
Motor skal være slukket under overfarten & rygning ikke tilladt.

6. Behandling af evt. henvendelser fra Orø’ s
borgere eller færgernes kunder
a) Færgefarten Orø – Holbæk
b) Færgefarten Hammer Bakke – Orø
(Østre Færge)

Ad.6.b)
Opsat skilte, at motor skal være slukket under overfarten &
rygning ikke tilladt.

7.
Fremtiden for Færgekontaktudvalget med eller
uden Orø Lokalforum:(oplæg ved Ib og Henrik P.)

Ad.7.a) Lokalforum eksisterer ikke p.t. Der har været afholdt et
møde imellem Holbæk K. & nogle få interesserede på Orø, der
evt. vil oprette en forening til dette formål.
Det er jo ikke sikkert, at der kommer et nyt Lokalforum, så en
mulighed er, at der på Orø, en gang om året skal afholdes valg
til medlemmer af Færgekontaktudvalget, evt. initieret af
ledelsen for HF. Holbæk Kommune kunne være en sponsor og
LWH vil høre kommunen om denne mulighed.
En anden mulighed kunne være at Færgekontaktudvalg Orø
kunne blive valgt på et af Orø Beboerforening indkaldt årligt
møde med adgang, valgret og valgbarhed for alle ø-boere over
18 år. Ib & Henrik P. kommer med et forslag til ændret
kommissorium.

8.
a) Eventuelt

Ad.8.a) Der blev talt om mulige løsninger for at give øboere
fortrinsret for øvrige passagerer. Beslutning er, at vi afventer
udviklingen i løbet af sommermånederne og effekten af de
ekstra færgeafgange for HF.

b) Næste møde

Ad.8.b) Aftales senere og efter behov.
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Færgekontaktudvalget underskrift.

