
 

 
 

Referat af Foreningens ordinære generalforsamling 
den 7. Maj 2013 på Orø Kro.  
 
Formanden bød velkommen til allesammen – og det 
var dejligt, at se så mange medlemmer mødte op på 
denne dejlige solskinsdag i maj –(74 incl. den 
samlede bestyrelse) og vi var glade for, at vi i år 
kunne være  på kroen,da vi på nuværende tidspunkt 
ikke kunne være i Forsamlingshuset.  
 

 
Herefter gik man over til dagsorden-  første punkt – 
 det var, at vi skulle have valgt en dirigent – 
bestyrelsen forslog John Weygaard, der var ikke 
andre forslag fra salen. John Weygaard blev valgt. 
med applaus. 
 

    John Weygaard tog over og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovlig indvarslet og 
beslutnings dygtig. Gennemgik den udsendte 
dagsorden og startede med valg af stemmetællere. 
Man udpegede Jørgen Andersen og Brian Eberhardt. 
 
Pkt. 2 : på dagsorden var bestyrelsens beretning 
V/ formanden Annie Lunde Hansen: 
 
” Vi kan meddele vores medlemmer, at der var ikke 
noget beløb til foreningen i vores tidligere kasserer 
Tage Jørgensens bo, selvom vi have anmeldt vores 
fordring til skifteretten, så for vores vedkomne er 
denne sag nu ude af verden. 
 

Orø Pensionistforening 
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Det er altid en fornøjelse, at være medlem af denne 
bestyrelse, man møder altid så mange glade 
mennesker. Tak for jeres tilkendegivelser om vores 
arrangementer og ideer til mange ting. men så må vi 
også have lov til at komme med et lille suk, I må være 
klar over, at vi kan ikke holde nogle arrangementer 
med underskud, derfor er arrangementerne med 
forudbetaling, men vi har så nogle enkelte gange 
ladet foreningskassen betale for buskørselen, det 
håber vi, I har bemærket på priserne på vores 
arrangementer i år. Vi prøver på, at afholde 
arrangementer, hvor I kun betaler for det I indtager. 
Samt evt. entre.  
 
 
Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder  - og 7 bankospil. 
Bankospillene har givet overskud , men det kan jo ses 
i regnskabet – også disse bankoeftermiddage giver et 
hyggeligt samvær. Hvor både unge og ældre mødes. 
Tak til jer, som møder op og støtter vores forening. 
Og tak til jer som hjælper med at sætte borde og stole 
på plads efter bankospillene. 
Som I jo sikkert har læst i Pensionistbladet har 
landets  3 Pensionistforeninger lavet en fusion, så nu 
er der kun en forening, som hedder 
”Ældremobiliseringen”. Jeg deltog i den nye kreds 
generalforsamling i Knabstrup Hallen , denne fusion 
har fundet sted fordi, at man skulle kunne slå bedre 
igennem i medierne fremover, og der vil også komme 
en besparelse i administrationen. Som også skulle 
komme lokalforeninger til gode. 
Vi vil nu få et nyt medlemsblad i organisationen 
Ældremobiliseringen, navnet på bladet kendes ikke på 
nuværende tidspunkt. Bladet vil komme 8 gange om 
året. Det nye blad forventes på gaden i august md. i 
år. 
Bladet udkommer i feb., marts, april, maj , august, 
september , oktober og december 
 
Den 29.juni 2012 prøvede vi så efter flere ønsker, at 
tage på en Revytur , det blev til  Køge Teater, med 
middag og forestillingen ”Revyperler på Stribe”. 
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Dette var et arrangement , hvor vores kasse betalte 
kørselen. – Her skal man så efter den nye ordning for 
at få tilskud fra Holbæk Kommune, søge om tilskud 
når man har haft et arrangement. KUN kørslen kan 
der søges til.. Før fik vi udbetalt et fast tilskud på 
8.000.- kr. pr. år.,, som vi selvfølgelig ansøgte om. 
Men dette er blevet ændret til den nuværende 
ordning. Men livet skal jo ikke gøres lettere for de 
frivillige arbejdere. 
 
I juli måned var vi med i et arrangement: ”Fællessang 
Bakken” med ”Mig og Moffe” med medbragt madkurv 
og drikkelse, i arrangementet deltog flere foreninger 
på øen, men da vi var inde i en periode med meget 
dårligt vejr, og arrangementet ikke kunne holdes 
uden for Ø-kontoret på bakken p.gr.a. vejret blev det 
flyttet til Forsamlingshuset, hvor de forskellige 
foreninger selv pyntede bordene. Dette blev en dejlig 
aften med ca. 100 personer. Dem som ønskede at 
købe mad kunne gøre det, da Lene Klokhøj sørgede 
for det. 
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Sommerferieturen gik i 2012 i August til Hannover og 
omegn, en meget dejlig tur med mange oplevelser –
og meget hyggeligt samvær både dag og aften. med 
på vores ture har vi et fantastisk makkerpar guiden 
Lilian og chaufføren Niels Peter. Som gør alt for os, ja 
der ryger også noget indenbords i løbet af en dag, 
dette makkerpar er meget glade for at køre med de 
glade pensionister fra Orø, som synger og fortæller 
vits,og når man står af bussen ved Orø Kirke glæder 
man sig allerede til næste års tur. ja det var en dejlig 
tur og på hjemvejen kommer der allerede nye ideer til 
næste tur. derfor kører de med os igen på 
sommerturen i år. Vi er også meget åbne for ideer fra 
jer, men husk altid på, at turene skal også være for de 
langsom gående og placeres sidst i august/beg. af 
september, og strækningen til vores 
bestemmelsessted skal kunne køres på én dag. Der er 
stadig plads på turen til Polen med flere udflugter i 
uge 34 – I kan henvende jer til Klingenberg. 
58523200 
Som man altid vil kunne se i regnskabet, vil de 
fripladser vi eventuelt opnår fra Klingenberg på disse 
ture indgå i regnskabet til gavn for alle medlemmer. 
 
Den 25. oktober 2012 var vi på en Løvfaldstur med 
egen madkurv og drikkevarer til Sporvejsmuseet i 
Skjoldenæsholm Skoven, det var en dejlig og meget 
spændende tur der deltog 25 personer. Egen madkurv 
var en god ide, så kan turen holdes på et billigt leje. 
 
Vi forsørger altid på ture og rejser, at få al den rabat 
vi kan indhente. 
 

Den 12.12.2012 havde vi traditionen tro vores årlige 
julemiddag på Orø Kro , hvor ca. 80 medlemmer 
deltog, humøret var højt og talen gik livligt lige fra 
starten.– med middag flæskesteg med tilbehør og 
desserten er altid ris alamante, og vi sang, og havde 
og lotteri – og kaffe med chokolade – 
De klager, som vi modtog om manglende snerydning 
foran kroen, er givet videre til Kroen. v/Ole Brinkman.  
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Der skal her lyde en meget stor tak til vores 
sponsorer, som giver os mulighed for at have så 
mange gevinster til vores  lotteri under denne 
julemiddag. foruden den andel foreningen giver. 
 
Vi håber, at I som kan,  – går ind på vores meget  
flotte hjemmeside – her er der mange dejlige billeder 
 fra alle vores ture og arrangementer. Der er mange 
 gode uptodate  oplysninger. 
Her skal der også gives  en stor tak til John 
Vemmelund og Ib Ballisager for deres flotte arbejde 
med at tage alle billederne og sørge for, at de 
kommer på hjemmesiden.. Og her må jeg sige Gogo 
Web-design gør et flot arbejde for os. Lotte Weygaard  
sørger for at overgive informationerne til 
hjemmesiden  til Gogo. - Det er jo meget vigtigt, at en 
hjemmeside altid er opdateret. 
 
Endnu en gang Tak for et dejligt samarbejde i 
bestyrelsen – det  har været en stor fornøjelse, at 
være med igen i et år med eet stort aktivitetsniveau - 
det er en bestyrelse, hvor alle arbejder, men hvis vi 
skal holde det store aktivitetsniveau må vi bede jer 
om , at bakke op om vores arrangementer, i modsat 
fald er det spildt arbejde. Vi gør hvad vi kan for at 
gøre vores arrangementer spændende og med et godt 
socialt samvær. . 
som flere har sagt efter en endt tur, ja det var synd 
for dem, som ikke deltog. 
 
 
Sponsor  for vores trykning af vores materiale til jer 
er TJW Transport A/S der ejes af Johnny Weygaard – 
vi beder hans far John om, at modtage en hilsen på 
sønnens vegne og viderebringe hilsen til Johnny med 
tak for den store hjælp, som betyder meget for os 
økonomisk. 
 
Her skal også lyde en stor tak til John W for det 
meget store arbejde han yder i forbindelse med vores 
bankospil. Tak for din store hjælpende hånd.” 
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Formanden overgav derefter beretningen til 
forsamlingens velvillige modtagelse og godkendelse. 
 
Beretningen blev godkendt med applaus. 
 
Pkt. 3: 
Kasserer Birte Fruerled fremlagde det reviderede 
regnskab for foreningen. Der var enkelte spørgsmål. 
og kontingentet forbliver uforandret. 
 
Regnskabet blev godkendt med applaus.  
 
Pkt.4:  
der var ingen forslag til behandling. 
 
Pkt. 5 
Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg  var 
Kasserer Birte Fruerled, som ikke ønskede genvalg 
Best.medlem Karin Olsen, som ikke ønskede genvalg. 
 
Anne Wied var villig til, at indtræde i bestyrelsen fra 
sin suppleantplads. – Blev valgt med applaus. 
 
Herudover indstillede bestyrelsen Yvonne Johansen – 
Som blev valgt med applaus. 
 
Dirigenten havde spurgt om der var andre fra salen, 
som også ønskede at opstille, men ingen ønskede at 
opstille. 
 
Valg af 1. suppleant: Anne Kjerside ønskede genvalg. 
Blev også valgt med applaus. 
 
2. bestyrelsessuppleant her indstillede bestyrelsen 
Nini Jensen – også valgt med applaus. 
 
Pkt. 6:  
Valg af revisor: Peter Hjarnsen ønskede ikke genvalg. 
 
Joan Pihlmann var villig til at indtræde, som revisor 
fra sin nuværende revisorsuppleantpost. 
Blev  også valgt med applaus. 
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Pkt. 7: 
Valg af revisorsuppleant: Bent Åkerlund blev foreslået 
han blev også valgt med applaus. 
 
Pkt. 8: 
Formanden berettede lidt om, hvad der var på 
bedding af nye arrangementer. Såsom revy tur til 
Bakken den 26. juni, samt foredrag om Sirius 
Patruljen. 
Der blev stillet spørgsmål til vedtægterne i forhold til 
den tidligere kasserers bedrageri for at undgå 
gentagelser. Bestyrelsen var af den opfattelse at den 
nuværende procedure sikrede mod dette, men ville 
dog overveje det endnu engang. 
Der blev stillet forslag om en ferietur nordpå, dette vil 
bestyrelsen naturligvis drøfte. 
 
Formanden takkede herefter dirigenten for meget fin 
gennemført generalforsamling. 
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. 
 
Derefter var der ”Stegt flæsk og persillesovs” 
 
Dette arrangement var helt fint med livlig og hyggelig 
samvær. 
 
Referatet godkendt af: 
 
 
Dirigent John Weygaard     Ref.: Annie Lunde Hansen 
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