
Orø Pensionistfo rening

Generalforsamling i
Forsamlingshuset

Tirsdag d. 10. maj 2016 kl. 16.30

Dagsorden:

t. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Bes§relsens beretning
4. Foreningens reviderede regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent
5.Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jævnfør § 4. På valg er :

Lotte Weygaard : modtagbr ikke genvalg
Anne (Rikke) Wied : modtager ikke genvalg
Nini Jensen : modtager genvalg
Lotte Nielsen (suppleant) modtager valg som bestyrelsesmedlem
Forslag til bestyrelsen Peter Bach Larsen,
Forslag til suppleant Merete Grøndal,

7. Forslag til revisor Henrik Persson,
Revisorsuppleant Bent Åkerlund ønsker genvalg

8. Eventuelt

1. John Weygaard blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var ind-
varslet jævnfør foreningens vedtægter og dermed beslqtningsdygtig.

2. Henrik Persson og Erik Fuchs blev valgt til stemmetællere
3. Formand Lotte Weygaard aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen er vedhæftet

Beretningen blev godkendt.
4. Kasserer Yvonne Johansen aflagde regnskab. Regnskabet vedlægges. Det er et flot

Regnskab. Foreningen har 148 medlemmer.
Henrik Persson syntes det var en rigtig god oversigt på side 2.
Kontingentet blev foreslået uændret. Regnskabet blev godkendt.

5. Der var ikke kommet nogen forslag til bestyrelsen
6. Nini Jensenn Lotte Nielsen og Peter.Bach Larsen blev valgt til be§yrelsen

Merete Grøndal blev valgt til suppleant
7. Henrik Persson blev valgt til revisor

Bent Åkerlund blev valgt til revisorsuppleant
8. Under eventuelt spurgte Ole Nielssn, om man ikke kurure nævne navnene på de

medlemmer der var afgaet ved døden i det forløbne år, når man skulle mindes dem.
Når man ikke giorde det, var det for ikke at glemme nogen, men bes§relsen tager det op.



Der er,soadt en §krivelse til menighedsrådet angående parkering ved menighedshuseL nfo
vi er på udflugter, men det kunne ikke lade sig gøre. Erik Fuchs foreslog at vi kunne bruge
græsstykket bag Brugsen.
Lotte W'eygaard takkede Rikke Wied for godt samarbejde.
Y.vonne Johansentakkede Lotie Weygaard forhendes s&ore arbejde i foreningen.
Lotte Weygaard takkede dirigenten

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.
Formand : Peter Bach Larsen
Næstforrrand : Nini Jensen
Kasserer : Yvonne Johansen

Referat Lotte Nidsen
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