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           Orø Seniorer                                          
     Orø, d. 20. marts 2020 

    
Kære medlemmer af Orø Seniorer, 

Grundet situationen omkring Corona virus har vi besluttet at AFLYSE de planlagte Bankospil 
lørdag den 4. april samt mandag d. 4. maj i Forsamlingshuset, begge dage kl.14. 

Vi har fundet det rigtigt, allerede nu at aflyse disse fremadrettede arrangementer og vi følger 
selvfølgelig situationen tæt i månederne fremover 

Vi har endvidere fundet det nødvendigt at UDSÆTTE  årets GENERALFORSAMLING, der 
skulle have været afholdt mandag d. 4. maj kl. 17.  

Når situationen omkring Corona virussen er mere afklaret, melder vi en ny dato ud. 

Vi beklager udsættelsen af årets Generalforsamling, men vi retter os selvfølgelig efter 
myndighedernes anbefalinger samt evt. forbud. 

Forårsturen til SOFIERO tirsdag d. 26. maj, har vi nu besluttet at vi desværre er nødsaget til 
at UDSÆTTE. Dette er en tung beslutning men helbredet for vores medlemmer er her 
vigtigere for os at tilgodese. Vi tror heller ikke på at Rhododendron blomsterne venter med at 
springe ud i maj måned blot fordi vi har fået en pandemi. Derfor har vi nu spurgt SOFIERO 
om hvilken andre muligheder vi har for at opleve en blomsterpragt senere på året. Hertil var 
svaret at Dahliaerne jo springer ud i august måned. 

Vi flytter hermed arrangementet til: tirsdag d. 11. august, som er i uge 33/2020. 

Programmet for turen vil være det samme bortset fra at Rhododendron blomsterne så er 
udskiftet med de smukke Dahliaer blomster i slotsparken.  

De af vores medlemmer/gæster der ikke ønsker at deltage i turen til august måned og som 
allerede har indbetalt deltager gebyret, kan få det indbetalte beløb tilbagebetalt ved at sende 
en mail til kassereren med oplysning om egen bankkonto. Mailadressen er: 
henrik@enghaven-oroe.dk 

Sommerturen til Møn, Lolland & Falster finder sted d. 24-27. august 2020.  
Vi har nu besluttet at udskyde fristen for tilmelding i 2 måneder og derved også fristen for 
indbetaling af depositum på kr. 1.000,-. Fristen er nu forlænget til mandag d. 1. juni 2020. 
Fristen for indbetaling af restbeløbet er fortsat tirsdag d. 30. juni 2020.        
 
Denne beslutning er taget pga. usikkerheden omkring Corona pandemien.  
Vi har forståelse for at det kan være svært for medlemmer, at beslutte sig for at tilmelde sig 
turen lige nu. Indtil videre har 22 medlemmer tilmeldt sig turen, en tur som vi forventer at 
kunne gennemføre som planlagt. I det ekstraordinære tilfælde at sommerturen alligevel ikke 
kan gennemføres grundet Corona krisen og at vi derfor bliver tvunget til at  aflyse turen, 
tilbagebetales deltagerbeløbet naturligvis 100 %. Derfor opfordrer jeg nu Jer til at overveje 
tilmelding til Sommerturen senest d. 1. juni 2020.  
Vi har 50 pladser til rådighed i bussen fra DitoBus og på hotel Maribo SØPARK. 
 
Med venlig hilsen og pas nu på Jer selv derude, 

pva. Orø Seniorer, Peter Bach Larsen 

Formand Peter Bach Larsen, Stenbjergvænget 35. Kasserer Henrik Persson, Enghaven 50. Sekretær Mona Hansen, 
Kanevænget 17. Bodil Vemmelund, Vestre Strandvej 28 Lotte Weygaard, Bygaden 61 samt bestyrelsessuppleanterne:  
Willy Haugaard og Birgit Henck Jensen. 
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