Orø Seniorer
Huskeseddel, 14. august 2020/pbl

Kære medlemmer af Orø Seniorer,
Så blev det sensommer, men desværre skal vi fortsat værne os imod smittefaren omkring os en rum tid endnu. Tror der er
mange af os der håber på at forskerne snart udvikler en brugbar vaccine, men inden den kommer må vi så døje med
mundbind, engangshandsker, håndsprit og selvfølgelig holde en fornuftig afstand til andre personer.
Følgende arrangementer gennemføres, samtidig med at vi løbende følger myndighedernes anbefalinger/forbud:
24. – 27. august: Busafgang kl. 07 foran Orø Brugs
Årets sommertur går til Nyord, Møn, Lolland og Falster. På hjemvejen kører vi forbi den nye vikingeborg
udgravning ved Virket Sø, på Falster, Gåsetårnet i Vordingborg samt besøger Næstved Automobilmuseum og
slutter af med en omvisning på Sorø Akademi. 27 medlemmer deltager på turen. Så kan vi komme ud og sammen
nyde den smukke sydlige del af Danmark. Så med devisen Ude er godt men Hjemme er bedst, ser vi frem til turen,
Corona eller ej. Vi passer godt på hinanden og vi hjælper hinanden, det er jo Danske Seniorers valgsprog.
8. september, tirsdag: kl. 09-16,
Birkegårdens Haver, Tågerup, Ruds Vedby, Sjælland. Busafgang kl. 09 Orø Brugs.
Vi skal høre foredrag om haverne, nyde en god frokostret, inklusive kaffe & lun æblekage hvorefter vi selv, i vores
eget tempo besøger de forskellige haver omkring Birkegården. Det er ægteparret Merry & Finn Sørensen der
sammen har udviklet og drevet Birkegården i nu over 50 år. Der findes i alt fem temahaver samt bondegårds dyr.
Tilmeldingsfrist: senest 1.september. Turen gennemføres v. min. 25 tilmeldte. P.T. har vi 10 tilmeldte.
Deltagerpris for medlemmer er DKK 250. Ikke-medlemmer kan deltage men betaler DKK 325/person.
Tilmelding & betaling vedr. arrangementer: Orø Seniorers bankkonto i Nordea: Reg. 1726. Konto: 0746409648.
Alternativt til et medlem af bestyrelsen eller på MobilePay 52 852.
21. september kl. 16. Vi afholder vores ordinære Generalforsamling i Orø Hallen.
Grundet Corona kan vi ikke være i Forsamlingshuset. Vi tilbyder en øl eller vand til de fremmødte medlemmer
under arrangementet. Medlemmer der er i kontingent-restance kan desværre ikke deltage.
Er du i tvivl om hvorvidt du har betalt årets kontingent kan du kontakte foreningen på nedennævnte tlf. nr.
Bestyrelsen stiller stole op i Hallen (ingen borde) og vi forventer at være færdig med Generalforsamlingen senest
kl. 17:30. Indkaldelsen med dagsorden er vedlagt denne huskeseddel. Det reviderede regnskabet udleveres ved
deltagelsen i Generalforsamlingen.
------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsen har haft møde med henholdsvis forpagter og formand af Orø Forsamlingshus. Pga. Corona
begrænsninger er det desværre ikke p.t. muligt at afholde arrangementer i salen i Forsamlingshuset. Vi må max.
være 40 personer samlet der, hvorfor vi har set os nødsaget til at afholde årets forsinkede Generalforsamling i
Orø Hallen.
Således kan vi heller ikke p.t. tilbyde at afholde Banko arrangementer i Forsamlingshuset.
Bestyrelsen afventer udviklingen og udmeldingerne fra regeringen inden vi igen kan have større arrangementer.
Undtagelsen er vores planlagte busture, hvor der selvfølgelig også er begrænsninger, men disse kan vi håndtere.
I håbet om at situationen ændrer sig i løbet af efteråret – sender bestyrelsen hermed vores bedste hilsener til alle.
Formand Peter Bach Larsen, Stenbjergvænget 35. Kasserer Henrik Persson, Enghaven 50.
Bodil Vemmelund, Vestre Strandvej 28. Lotte Weygaard, Bygaden 61. Willy Haugaard, Enøvej 25B.
Bestyrelsessuppleant: Birgit Henck Jensen, Kanevænget 49.
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