Orø Seniorer
Orø, 7. maj 2019
Ordinær Generalforsamling, tirsdag d. 7. maj 2019 i Orø Forsamlingshus, Brøndevej 24, Orø.
Velkomst:
På vegne af bestyrelsen vil jeg byde Jer alle velkommen til vores generalforsamling 2019.
I forbindelse med at vi gennemfører vores dagsorden, skal vi under 1. punkt have valgt en dirigent.
Bestyrelsen foreslår Ib Ballisager og jeg spørger generalforsamlingen om der er andre emner.?
– så vil jeg bede dirigenten tage over…

Årsberetning pkt. 3) oplæst:

Hermed bestyrelsens beretning for det forgangne år:
Den 8. marts havde vi inviteret Joannes Holm til Forsamlingshuset for at holde et spændende
foredrag om livet på Færøerne. Joannes havde billeder med og fortalte ivrigt om sin store familie og
det stærke familiesammenhold der er på disse Nordatlantiske Øer. Joannes havde også medbragt sin
guitar så vi kunne synge foråret ind sammen.
Torsdag d. 3. maj var vi 48 personer med på en dejlig forårstur til Korsbæk By på Dyrehavsbakken.
Vejret blev rimeligt forårsagtigt med blandet sol og skyer i den lidt kølige vind. Maden på Restaurant
Postgården var perfekt og fik ros. Den efterfølgende omvisning i Skjerns Magasin, i stuerne og
køkkenet hos Grisehandler Oluf Larsen og Katrine Larsen, samt i Lauras køkken og i familien
Varnæs stuer var uforglemmelig, spisebordet & stolene hos familien Varnæs var endda det originale
fra filmserien. En sådan omvisning var yderst interessant og dette er ikke noget man ser udefra, det
skal opleveres indefra. Busturen frem og tilbage gik hurtigt med en dygtig chauffør fra DitoBus ved
rattet.
Den 8. maj 2018 afholdt vi Generalforsamling med 56 medlemmer i Forsamlingshuset.
Efterfølgende deltog de fleste i fællesspisningen.
Så blev det sommer og derved lidt tiltrængt sommerferie til os alle.
Årets 4-dages sommertur 28-31. august 2018, gik til Nordjylland med 3 dages overnatning på
Hotel Jutlandia i Frederikshavn med Panter Rejser. Vi besøgte både Skagen By og Grenen, Læsø
samt Hirtshals havn og Oceanarium på hjemvejen. Vi var 41 glade deltagere med start foran Orø
Brugs. Tillad mig her at takke Bodil & John Vemmelund for deres store indsats ifm. Catering i
bussen på denne ferietur og tak til John Vemmelund for de fine billeder fra turen og andre
arrangementer i årets løb i øvrigt, det er vi altid glade for i foreningen. Billederne er at skue på vores
hjemmeside – år efter år.
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Efterårets udflugt gik til Frederiksborg Slot, onsdag d. 10. oktober. Efter en spændende
rundvisning på slottet og i Slotskirken, afsluttende med et kig ind i Riddersalen, hvor der var
en special-udstilling omhandlende Kronprins Frederik inklusive kronprinsparret.
Vi stoppede på hjemvejen for en god frokost på Skævinge Kro.
Årets julemiddag blev vanen tro, afholdt på Orø Kro den 10. december. Vi fik en god flæskesteg med
tilbehør samt risalamande. Der var en god julestemning og alle deltagerne fik fine gaver med sig
hjem. Endvidere afholdt vi et mini-banko samt havde udtrækning på to gavekort på hver kr. 500 til
brug ved tilmelding til dette års ferietur med Vitus Rejser til Goslar i Harzen.
Lad mig her til sidst benytte lejligheden til at takke vores mange trofaste medlemmer for støtte
igennem året der gik, både via medlemskabet af Orø Seniorer men også ved ofte at møde op til
bankospillene og derved indirekte at støtte driften af foreningen.

Ib Ballisager samt Henrik Persson takker vi for assistance når det har knebet med at få
højttaleranlægget op at køre, samt Ib Ballisager & John Vemmelund for at tage nogle flotte billeder
som vi får adgang til ved behov. Jytte Zangenberg skal også have tak for hendes hjælp ifm.
afviklingen af Bankospillene det seneste års tid.
Endeligt vil jeg personligt takke samtlige bestyrelsesmedlemmer og revisorer for at yde en stor
indsats når kræves. Særligt Henrik Persson skylder vi tak for at yde en ekstraordinær indsat efter at
vores regnskabscomputer gik ned under et af de mange strømafbrydelser, der også i år 2018, har ramt
den sydlige del af øen. Uden disse store og frivillige indsatse, kunne vi ikke drive denne forening
med de arrangementer der produceres hvert år.
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