
              Orø Seniorer 

Referat af Generalforsamling i Orø Seniorer,  
afholdt den 4. september 2021 kl 13:30 - 14 i Orø Forsamlingshus 

Inden Generalforsamlingen bød foreningen kl 12:30 på en sandwich. 

Dagsorden og referat 

 1. Valg af dirigent 

Ib Ballisager blev valgt med akklamation, han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt og der var ingen indsigelser. Ib kunne konstatere at der var mødt 45 stemmeberettigede 
medlemmer op til generalforsamlingen


 2. Valg af stemmetællere 

Anette Kjerside, Bent Andresen og John Vemmelund


Jørn Koch valgt som referent.


 3. Bestyrelsens beretning 

Formanden Peter Bach Larsen fremlagde beretningen på bestyrelsens vegne. 


Beretningen blev enstemmigt godkendt med akklamation.


./. Beretningen vedlægges dette referat. 

 4. Foreningens reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent 

Kasserer Henrik Persson gennemgik årsregnskabet for 2020, som forinden generalforsamlingen var 
blevet delt ud til deltagerne.


Ib Ballisager indvendte at kontantbeholdningen på 2608,10 kr oversteg det i vedtægterne fastsatte 
maximum beløb på 2000 kr. Henrik beklagede og svarede at vedtægterne bør ændres, da et 
maximum på 2000 kr ikke er praktisk holdbart.


Kontingentet bibeholdes på 150 kr/år, hvilket blev vedtaget.


./. Det omdelte regnskab vedlægges dette referat. 

 5. Indkomne forslag 

Ingen forslag


 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jævnfør § 4 

Bodil Vemmelund ønskede at forlade bestyrelsen.


På valg:  Henrik Persson (genvalg), Mona Hansen (ny) og Jørn Koch (som ved sidste 
bestyrelsesmøde var indtrådt i bestyrelsen i stedet for Lotte Weygaard, som ønskede at trække sig 
hurtigst muligt). Alle 3 blev valgt.
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7. Valg af suppleant til bestyrelsen, jævnfør § 4 

På valg: Birgit Heuck Jensen (genvalg) og Ulla Fensløv (ny), begge blev valgt


 8. Valg af revisor, jævnfør § 4 

Bestyrelsen indstiller: Erling Bjørn Jensen (genvalg), som blev valgt.


 9. Valg af revisorsuppleant, jævnfør § 4 

Bestyrelsen indstiller: Thor Brygge (genvalg) som blev  valgt.


10. Eventuelt 

Ingen indkomne forslag


Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen


Formanden takkede Ib  Ballisager for et godt gennemført møde, og takkede ligeledes for et godt 
fremmøde og god ro og orden ved mødet. Bestyrelsen blev takket for et godt samarbejde gennem 
året.


Formanden ønskede at takke Lotte Weygaard og Bodil Vemmelund for deres gode arbejde i  
bestyrelsen gennem flere år, de fik hver en kurv med diverse godt til ganen.


Formanden takkede også Ib Ballisager for et godt gennemført møde med godt til ganen som tak.


Generalforsamlingen sluttede god ro og orden kl ca 14 

Orø Seniorer havde indbudt til bankospil i Forsamlingshuset kl 15 

	 ______________________	 	 	 _______________________ 
	 Referent: Jørn Koch		 	 	 Dirigent: Ib Ballisager
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           Orø Seniorer                                          

     Orø, 4. sept. 2021  

  
Ordinær Generalforsamling, lørdag d. 4. september 2021,  

afholdt i Orø Forsamlingshus, Brøndevej 24, Orø.  
Velkomst: 

 På vegne af bestyrelsen vil jeg byde Jer alle velkommen til vores generalforsamling 
2021. 

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: 
Kun tre bankospil kunne gennemføres i 2020, det skete den første lørdag de første tre 
måneder af 2020. Efterfølgende kunne kun disse arrangementer gennemført, trods Corona: 
Den 11. august lykkedes det os endeligt at komme på vores forårstur som oprindeligt skulle 
have været gået til Sofiero Slot i Helsingborg. Corona ændrede planerne så vi måtte tage til 
Holmegaard Værk i stedet for. Turen var dog interessant og vi fik en fik frokost på stedet. 
Efterfølgende kørte vi til Faxe Kalkbrud hvor vi så udstillingen omkring dinosaurer og 
sluttede af med kaffe og kage på Danhostel, Faxe. 
Årets 4-dages sommertur 24-27. august 2020, gik til Møn, Lolland & Falster med 3 dages 
overnatning på Hotel Maribo Søpark. Hotellet ligger naturskønt lige ud til Maribo Søerne. Vi 
startede turen med at besøge Nyord og fik efterfølgende frokost i Stege. De næste dage var 
vi både i Gedser og så det sydligste sted i DK v. Sydstenen, i Maribo Domkirke og på 
byvandring i Maribo, på Frilandsmuseet i Maribo og i Reventlow parken på Lolland. På 
hjemvejen var vi forbi Gåsetårnet i Vordingborg, på Næstved Automobilmuseum og sluttede 
dagen af med omvisning på Sorø Akademi. Vi var 30 glade deltagere med start foran Orø 
Brugs.   Tillad mig her igen 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 fra andre arrangementer i årets løb, det er vi altid glade for i foreningen. Billederne er at 
skue på vores hjemmeside – år efter år. 
Den 21. september 2020 afholdt vi Generalforsamling med 15 medlemmer i Orø Hallen. 
Generalforsamlingen var udskudt næste 5 måneder pga. Corona forsamlingsforbuddet, 
hvorfor vi heller ikke kunne afslutte forsamlingen med en fællesspisning som vanligt.  
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Så blev det efterår og Corona restriktionerne fortsatte. ☹ 
Årets julemiddag kunne ikke afholdes som vanligt, igen grundet Corona, men det lykkedes 
os at få arrangeret at medlemmerne kunne få Take-Away mad fra Orø Kro. Ud over maden 
blev der udleveret vine samt chokolader til de medlemmer der havde bestilt denne menu. 
Menuen var som vanligt en god flæskesteg med tilbehør samt risalamande. Således fik vi 
alligevel lejlighed til at ønske deltagerne en god jul. Der blev samtidig udtrukket 3 gavekort 
til en gang vinduespudsning af Dausel, blandt alle tilmeldte Take-Away portioner.  
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, på trods af at 
arrangementerne i 2020 var få og at vi kun kunne gennemføre 3 bankospil primo år 2020.  
   
Endeligt vil jeg personligt takke samtlige bestyrelsesmedlemmer og revisor for at yde en 
stor indsats når kræves. Uden disse store og frivillige indsatse, kunne vi ikke drive denne 
forening med de arrangementer der produceres hvert år.
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