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Tvivl om Orøs talerør
MØDE: Øboere skal
afgøre, om beboerforeningen eller
ny forening er kontaktled mellem Orø
og kommunen. En
indsigelse stopper
overtagelse af lokalforums opgave.
Af Margit Pedersen
ORØ: Hvem skal tale Orøs
sag efter nedlæggelsen af
øens lokalforum? Beboerforeningen har meldt ud, at
den efter aftale med kommunen er kontaktleddet. Men
det er udemokratisk, øboerne skal have mulighed for at
tilkendegive, hvem der skal
være talerør, mener Simon
Drost, Salvig.
- Jeg mener, at lokalforums
afløser skal være bredt funderet med repræsentation af
alle grupperinger. Jeg me-

Hvem der skal være kontaktled mellem Orø og kommunen, afgøres
på et møde i december. 
Foto: Thomas Olsen
ner ikke, beboerforeningen
altid er gode til at vidensdele
og være inddragende fra sag
til sag, bemærker han.
Simon Drost har derfor
henvendt sig til Holbæk
Kommune med sin bekymring. Og nu bliver alle aktører indkaldt til et møde
formentlig først i december,
siger Brian Ahlquist, chef

Sækkepiber
i konkurrence
i Holbæk

HOLBÆK: Sækkepibetoner
og trommehvirvler vil i
morgen, lørdag, lyde på EUC
Nordvestsjælland på Absalonsvej i Holbæk.
Det er Holbæk Pipe Band,
der for fjerde gang afvikler
»Holbæk Autumn Championships«.
Det sker med et rekordstort antal tilmeldte. I solokonkurrencerne
deltager
53, mens 15 kvartetter og
mini-bands har meldt sig til
gruppekonkurrencerne.
Solokonkurrencerne begynder klokken 10, mens
gruppekonkurrencerne går
i gang klokken 16.
Der er gratis adgang for
tilskuere hele dagen, der forventes at slutte ved 18-tiden.

Holbæk Dameog Herrebridgeklub

HOLBÆK: Holbæk Dame- og
Herrebridgeklub afviklede
4. spilledag, 2. runde den 15.
november med følgende resultat:
1. Jane Michaelsen-Carsten Lundgaard samt Inge
Christensen-Ulla Eismark,
begge par 130 p. 3. Gudrun
Ulrich-Anni Olsen 123 p.
Samlet stilling: 1. Jane
Michaelsen-Carsten Lundgaard 509 p. 2. Gudrun Ulrich-Anni Olsen 468 p. 3.
Inge Diness-Rita Jensen 466
p.

for kultur, fritid og borgerservice i Holbæk.
- Som kommune har vi
ikke et ønske om at bestemme, hvem der skal være kontaktled ud over, at der skal
være bred opbakning i lokalområdet og lige og fri adgang, fastslår kulturchefen.
Han tilføjer, at beboerforeningen er spurgt, om der er

n
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Smykker stjålet ved indbrud

bred opbakning, men der er
ikke kommet svar tilbage.
Formand for Orø Beboerforening Jens Bloch ærgrer
sig over sagens udvikling.
- Vi tilbød os som kontaktled, fordi Lokalforum har
nedlagt sig selv. Vi kunne
være den, der skabte kontakt og sendte forslag videre
og selvfølgelig lytte til alle.
Det har vi foreslået i marts
og ventet et halvt år på en afklaring, forklarer han.
Han afviser, at beboerforeningen er udemokratisk og
ugennemsigtig - alle møder
og referater er offentlige.
- Nu ser vi, hvad der sker.
Vil øboerne have et andet
forum, så fortsætter vi bare
vores arbejde. Er der stemning for, at vi er talerøret,
så gør vi det, understreger
Jens Bloch.
Også Simon Drost afventer
mødet og påpeger, at uanset
udfaldet, skal der være tæt
kontakt til øen og mellem en
eventuel ny forening og beboerforeningen.

TØLLØSE: I tidsrummet fra onsdag eftermiddag til torsdag
morgen har der været indbrud i en villa i Hjertebjærgparken i Tølløse. Gerningsmanden kom ind ved at bryde et vindue op, hvorefter vedkommende gennemrodede skabe og
skuffer i hele huset og stjal smykker.

Indbrud hos tandlæge
ST. MERLØSE: En pengekasse med kontanter og en PH-lampe
er blevet stjålet ved et indbrud hos en tandlæge på Banevej i
St. Merløse.
Indbruddet fandt sted i tidsrummet fra onsdag aften til
torsdag morgen. Gerningsmanden kom ind ved at bryde et
vindue op, hvorefter skabe og skuffer blev gennemrodet.

Skorstensbrand på Diget
HOLBÆK: Vestsjællands Brandvæsen rykkede torsdag klokken 20.17 ud til en skorstensbrand på Diget i Holbæk.
Den voldte lidt problemer, fordi der var tale om en såkaldt
knækket skorsten, fortæller indsatsleder Jan Bruun. Men
efter en times tid var der styr på tingene, og der kunne - efter
et tilsyn fra en skorstenfejer - fyres videre i huset.

»Spar To«
HOLBÆK: Bridgeklubben »Spar To« afviklede en runde den
14. november med følgende resultat:
1. Mie Frederiksen og Jo Septimius 136 p. 2. Kirsten Lindell Kiær og Anne Chantelou 127 p. 3. Kirsten Friis og Inge
Christensen (sub.) 123 p.
Samlet stilling: 1. Mie Frederiksen og Jo Septimius 1381 p.
2. Kirsten Lindell Kiær og Anne Chantelou 1336 p. 3. Marlene Scheel og Gerd Krebs 1186 p.

Radikal Vinsmagning

i morgen lørdag d.18.november kl. 13.00-14.00
i Grand Vinhandel Ahlgade Holbæk

Hagested

Stine Ravn
Nielsen

Ida Møller

Gislinge

Maria
Jeyananthan

Jarl Sabroe

Regstrup

Jyderup

Skamstrup

Tobias
Wass
Aastrand

Jimmi
Salkvist
Anja Stiil

Emrah
Tuncer

Henrik
Mosbæk

Jasper
Viltoft

Hussain
Hafedi

Lars
Friis

Klaus
Oldrup

Thomas
Z. Høtoft

Josefine
Røgilds
Pedersen

Vipperød

Tølløse

Anne Møller
Ronex
Til regionsvalget

Casper
Larsen

Solvej
Pedersen

- mød de
Radikale
kandidater
til en snak
og et glas vin

Holbæk

Tuse

Christian
Schiønning

7

Store Merløse

Her er de 18 radikale kandidater til byrådsvalget – stem personligt 21. november

