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Orø, 12. juni 2021 
 
Kære medlemmer af Orø Seniorer,  
 
Vores første arrangement i 2021 er en bustur til ZEN-garden, som afholdes onsdag d., 16. juni, med 
busafgang fra Brugsen kl. 09. Vi bliver 32 deltagere på denne bustur. Ved ankomst til Zen-Garden skal vi, 
siddende i bussen, hører historien om tilblivelsen og udviklingen af Zen-Garden, fortalt os af iværksætteren og 
ejeren. Dernæst får vi en god stund til selv at gå rundt i haven eller blot nyde denne fra en bænk, inden vi 
derefter kører vi til Bromølle Kro hvor vi skal nyde kroens gode 2-retters menu. Det kan vi vist glæde os til. 
Fremvis venligst dit Corona-Pas ved indstigningen i bussen på Orø.   

Vi indkalder nu til Årets Generalforsamling: lørdag d. 4. september kl. 13:30 i Orø Forsamlingshus.     
Vi inviterer inden da, dig som medlem på en flæskestegssandwich kl. 12, hvorfor vi gerne vil have tilmelding til 
at deltage i frokosten til et bestyrelsesmedlem, gerne på tlf. nummeret nederst eller til:  engh50@gmail.com. 

Efter Generalforsamlingen starter vi op med årets første BANKOSPIL kl. 15. Indkaldelsen til 
Generalforsamlingen og til spisning og Bankospil gentages med HUSKESEDLEN medio august måned.  

Dagsorden for Generalforsamlingen jf. vores Vedtægter: 

1. Valg af dirigent  
2. Valg afstemmetællere 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Foreningens reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jævnfør § 4  
7. Valg af suppleant til bestyrelsen, jævnfør § 4 
8. Valg af revisor, jævnfør § 4 
9. Valg af revisorsuppleant, jævnfør § 4 
10. Eventuelt 

 

Årets sommertur afvikles fra og med søndag d. 12. september kl. 07 til og med onsdag d. 15. 
september med hjemkomst ca. kl.17  

Vi skal på denne sensommertur besøge flere byer på Fyn. Vi kører til Fyn via Lolland og sejler til Langeland, 
hvorfra vi via Tåsinge og Svendborg køre til vores overnatningssted på Hotel Fåborg Fjord.  

Turprogrammet er udsendt med HUSKESEDLEN i april, har du mistet denne kan den ses på vores 
hjemmeside. 

Vi har nu fået tilmelding og indbetalt depositum fra 36 af vores medlemmer og turen gennemføres derfor som 
planlagt. Turen er inklusive 4 x morgenmad, 4 x frokoster samt 3 x 2-retters aftensmad. Drikkevarer er 
eksklusive, på nær til frokosten dag 1 og dag 4. Siddende i bussen, skal vi på byrundtur med lokale guider, 
både i Bogense og omegn samt i Svendborg, inkl. Tåsinge og på Thurø. Det giver som regel de bedste 

oplevelser at have lokale guider til at fortælle os om deres egen by og omegn, inklusive gode historier.      .  

Ønsker du en bestemt plads i bussen, er det også en rigtig god ide at skrive dit ønske til engh50@gmail.com.  

Tilmeldingsfristen til denne sensommertur forlænges nu til den 30. juni, hvor depositum på kr. 1.000 
samtidig skal være indbetalt. Husk ved tilmelding at oplyse om du evt. ønsker eneværelse.  

Det forventes fortsat at et gyldigt Corona-Pas vil være et krav ved deltagelse i busture samt ved deltagelse i 
Generalforsamlinger, spisninger samt til Bankospil. 

Pva. bestyrelsen for Orø Seniorer, Peter Bach Larsen 

 Formand Peter Bach Larsen, Stenbjergvænget 35. Kasserer Henrik Persson, Enghaven 50.                                                
Bodil Vemmelund, Vestre Strandvej 28. Lotte Weygaard, Bygaden 61. Willy Haugaard, Enøvej 25B.   
Bestyrelsessuppleanter: Jørn Koch, Østre Strandvej 20, Birgit Henck Jensen, Kanevænget 49. 
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