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           Orø Seniorer                                          
                  

Huskeseddel, 18. januar 2022 
 

Kære medlemmer af Orø Seniorer,  
 

I ønskes alle et godt nytår med vores ønske om at år 2022 bliver mere håndterligt ift. restriktioner.  

ARRANGEMENTER fastsat de første 9 måneder af 2022: yderligere arrangementer annonceres senere: 

Februar 2022: 

Lørdag d. 5. februar kl. 14. Bankospil Elnebjergcenteret, (for medlemmer og medlemmers husstand).  

Marts 2022: 

Lørdag d. 5. marts kl. 14. Bankospil Elnebjergcenteret, (for medlemmer og medlemmers husstand). 

April 2022: 

Lørdag d. 2. april kl. 14. Bankospil Elnebjergcenteret, (for medlemmer og medlemmers husstand). 

Lørdag d. 30. april kl. 14. Ordinær Generalforsamling afholdes i Elnebjergcenteret. Nærmere med 
Huskesedlen næste gang i april måned. 

Maj 2022: 

 Onsdag d. 25. maj kl.9. Sofiero Slot og Blomsterpark: Vi har været så heldig at få tildelt et §18 tilskud fra 
Holbæk Kommune til brug for vores forårsudflugt til Sofiero Slot og Blomsterpark v. Helsingborg. Turen 
annonceres i april udgaven af Huskesedlen. 

 September 2022:   

 Lørdag d. 3. sept. kl. 14. Bankospil Elnebjergcenteret, (for medlemmer og medlemmers husstand). 

  Onsdag d. 21. – søndag d. 25. september, begge dage inklusive. Sensommer tur til Bornholm. For at 
kunne gennemføre turen til en rimelig pris har vi valgt 5-dages turen med ophold på Gudhjem Hotel med Vitus 
Rejser som udbyder. Vi har reserveret 42 pladser på denne rejse. Turen gennemføres ved min. 25 personer 
fra Orø Seniorer. Vi kører evt. sammen med andre gæster fra Vitus Rejser, det har vi prøvet før, altså at dele 
bus med anden gruppe, (bl.a. på vores rejse til Nord Bøhmen i 2015). Grunden til at vi har valgt Vitus, er at vi 
og derved vores medlemmer, kan nøjes med at betale for det antal medlemmer fra Orø Seniorer, der faktisk 
deltager. Orø Seniorer skal have tilmelding til denne Bornholms tur, SENEST torsdag d. 10. marts 2022, 
hvorefter vi sender en samlet liste til Vitus Rejser m. Navne, Adresser, mailadresse samt tlf. nr. Endvidere om 
der ønskes enkelt eller dobbeltværelse. Der er 3 d/b værelser m. havudsigt. Disse 3 værelser koster kr. 800 
ekstra for værelset. Enkeltværelser koster kr.400 ekstra. Der omdeles en brochure sammen med SeniorBladet 
i uge 7, hvor tilmeldingslisten er vedlagt. Turen udbydes til kr. 3.899 per person, ved to personer i db-værelset. 
Efter tilmelding sender Vitus Rejser opkrævning og bekræftelse på deltagelsen direkte til deltagerne. 
Depositum på kr. 1.000 samt adm. tillæg på kr. 89 skal betales 10 dage efter modtagelsen af deltagerbilletten. 
Restbeløbet skal betales senest d. 20. juli 2022. Der kan tilkøbes afbestillingsforsikring til kr. 330/person. 

Kontingentfornyelsen 2022:  Til de af vores medlemmer som endnu ikke har indbetalt dette års 
kontingent, er sidste frist for rettidig betaling: tirsdag d. 1.februar. Kontingentet for år 2022 = kr. 150 
per medlem. Indbetal venligst på vores konto i Nordea: reg. nr. 1726. Konto nr.: 0746409648. 
Alternativt til vores konto hos MobilePay: 52852, eller til et bestyrelsesmedlem.  

Det omdelte Medlemskort for år 2022 er først gyldigt, når kontingentet for år 2022 er indbetalt. 

Vend og se bagsiden vedr. nye betingelser for afholdelse af Bankospil   

 Formand Peter Bach Larsen. Kasserer Henrik Persson. Willy Haugaard. Jørn Koch. Mona Hansen.    
Bestyrelsessuppleanter:  Ulla Fensløv. Birgit Heuck Jensen.  
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 Bankospil: 

 

Vi har besluttet at ændre lidt på afviklingen af bankospil fra d. 5. februar 2022 

 

Vi afskaffer det kinesiske lotteri. 

Prisen for almindelige plader stiger fra kr. 10 til kr. 15. 

Til gengæld spilles der 12 spil med gevinst på 1 række og hele pladen, og så er der 
sidegevinster på fuld plade. 

Derudover spiller vi stadig start- og slutspil og et spil om kurven. 

 

Ændringer er besluttet grundet den samlede økonomi i afviklingen af spillet og ud fra 
det faktum, at vi ikke sælger nok af kinesiske lotto sedler til at dække gevinsterne i 
dette spil.  

Vi har samtidig besluttet at flytte arrangementet fra Forsamlingshuset til 
Elnebjergcenteret grundet færre deltagere i spillet i 2021 og det faktum at vi skal 
betale for at benytte salen i Forsamlingshuset.  

 

Vi håber selvfølgelig på, at I vil synes godt om og vil acceptere ændringen. 

 

Bankospillet afholdes i Elnebjergcenteret. Der kan købes kaffe, kage, eller vand m.v. 

Enhedspris er kr. 10 for hver enhed. F.eks. Kaffe & kage kr. 20 

 

Mvh. Bestyrelsen i Orø Seniorer 

Orø d. 18. januar 2022 
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