
              Orø Seniorer 

Referat af Generalforsamling i Orø Seniorer,  
afholdt den 30. april 2022 kl 14 i Elnebjergcenteret, Orø 

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 28 stemmeberettigede 
medlemmer op til generalforsamlingen


 2. Valg af stemmetællere 

Bodil Vemmelund og Tove Koch blev valgt som stemmetællere.


Jørn Koch valgt som referent.


 3. Bestyrelsens beretning 

Formanden Peter Bach Larsen fremlagde beretningen på bestyrelsens vegne. 


Beretningen blev enstemmigt godkendt med akklamation.


Solveig Dyhl ønskede at takke bestyrelsen for det gode arbejde.


./. Beretningen vedlægges dette referat. 

 4. Foreningens reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent 

Kasserer Henrik Persson gennemgik årsregnskabet for 2021, som sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen var blevet sendt til deltagerne.


Åse Pedersen påpegede at det gennemgåede (via skærm) regnskab ikke stemte overens med det 
udsendte regnskab, der var en forskel på 900 kr. Henrik Persson kunne ikke umiddelbart forklare 
forskellen, men lovede at vende tilbage med en forklaring, evt som et notat i referatet. 


Notat: I skrivende stund har Henrik Persson udsendt et nyt regnskab (det som han gennemgik på 
generalforsamlingen), det  var en forkert udgave som var sendt i første omgang, Henrik beklager. 

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


 5. Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendt “Forslag til 
vedtægtsændringer for foreningen: Orø Seniorer, 4305  Orø”. 


Henrik Persson gennemgik, via skærm, ændringerne til de enkelte paragraffer en for en. Alle 
ændringerne blev vedtaget af forsamlingen.
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 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jævnfør § 4 

Ib Ballisager gjorde opmærksom på at ud over Willy Haugaard og Peter Bach Larsen var Jørn Koch 
også på valg (han overtog Lotte Weygaards “valgturnus” da han. som suppleant overtog hendes 
bestyrelsespost sidste år).


På valg:  Willy Haugaard  (genvalg), Peter Bach Larsen (genvalg) og Jørn Koch (genvalg). 

Alle 3 blev valgt.


 


7. Valg af suppleant til bestyrelsen, jævnfør § 4 

På valg: Ulla Fensløv (genvalg) og Solveig Dyhl (ny, indstillet af bestyrelsen) begge blev valgt.


 8. Valg af revisor, jævnfør § 4 

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


 9. Valg af revisorsuppleant, jævnfør § 4 

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


10. Eventuelt 

Peter Bach Larsen havde nogle gratis billetter han gerne ville afsætte til interesserede medlemmer:


- 1 ekstra billet til opretten Farinelli, umiddelbart ingen interesse (blev dog afsat efter 
generalforsamlingen)


- 50 sæt billetter til en ny udstilling på Sorø Kunstmuseum: “Tilbage til rødderne” som starter medio 
maj. Billetterne er gratis, transport: bus bliver først aktuel ved mere end 16 tilmeldte, ellers 
arrangeres samkørsel da offentlig transport, bil og tog, tager minimum 1,5 time. Henrik Persson vil 
snarest sende info om mulige datoer for besøg på museet  til medlemmerne via e-mail (post til 
medlemmer uden e-mail), billetterne skal bruges inden udgangen af juni.


Mona Hansen ønskede tilbagemelding vedr bankospil, hvordan får vi flere deltagere. der var en del 
bemærkninger vedr omstændighederne for afholdelsen: økonomi, lokaler, banko regler for 
medlemsskab m.v.

Mht Elnebjergcenterets lokale mente Henrik Persson at det nok vil være muligt at overtale dem som 
havde fast reserverede dage/tidspunkter til at overlade lokalet til Orø Seniorer på specifikke datoer 
hen over året. Jytte Zangenberg mente også at dette ville være muligt.


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.


Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl ca 16 

	 ______________________	 	 	 _______________________ 
	 Referent: Jørn Koch		 	 	 Dirigent: Ib Ballisager 
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Vedlagt: Formandens årsberetning 2021:

           Orø Seniorer                                          

     Orø, 30. april 2022  

  
Ordinær Generalforsamling, lørdag d. 30. april 2022,  

afholdt i Elnebjergcenteret, Elnebjergvej 33, Orø.  
 På vegne af bestyrelsen vil jeg byde Jer alle velkommen til vores generalforsamling 

2022. 

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 jf. dagsordenen pkt. 3) oplæst:  

Først et minuts stilhed for de medlemmer vi mistede i tiden imellem den sidste GF til i dag. 

Hermed bestyrelsens beretning for det forgangne år: 
Kun tre bankospil kunne gennemføres i 2021, nemlig den første lørdag månederne 
sept., okt., samt november 2021. Grundet Corona kunne spil ikke gennemføres i foråret 
2021.Vi opfordrer hermed vores medlemmer om at støtte op om omkring afholdelse af 
vores bankospil, og når muligt at møde op, således at vores økonomi forbedres for os alle 
og at vi derved fremover kan gennemføre flere arrangementer til et rimeligt deltager beløb. 
Den 16. juni lykkedes det os endeligt at komme lidt fri af Corona lænkerne og vi fik 
gennemført vores forårstur til Zen-garden i Vedde. Zen-garden er et paradis med 
vandfald, grotter, rislende å løb, smukke stensætninger og et væld af planter, 
træer og blomster. 
Zen-garden er en privat ejet have, den er bygget op af Jørgen gennem 35 år. 
Haven er passes i dag stadig af Jørgen og hans datter Mette. Der er ingen 
ansatte og det er også Jørgen eller Mette der tager imod havens gæster. 

Zen-garden består af to haver, den gamle have og den nye have. De er ca 
24.000 kvadratmeter tilsammen. Haverne er bygget op af ca. 8000 tons store 
granit sten, hvad der svarer til 600 læs på en lastbil. Jørgen har rejst meget i 
østen, bl.a. Himalaya hvorfra en del inspiration til havens bjergformationer er 
kommet. 
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Vi sluttede denne tur af med en rigtig god frokost på Bromølle Kro sluttende med kaffe, 
hvorefter vi i bussen kunne nyde turen hjem til Orø. 

Den 4. september 2021 afholdt vi Generalforsamling i Orø Forsamlingshus. 
Generalforsamlingen var igen i 2021 udskudt 4 måneder pga. Corona 
forsamlingsforbuddet, Inden GF havde vi inviteret til fællesspisning med en god sandwich 
fra Havnecafeen. 
Årets 4-dages sommertur 12-15. september 2021, gik til Langeland, Tåsinge og Fyn 
med 3 dages overnatning på Hotel Fåborg Fjord. Hotellet ligger naturskønt lige ud til 
Fåborg Fjord. Vi startede turen med at køre til Tårs på Lolland og sejle til Spodsbjerg på 
Langeland. Ved ankomst fik vi en lokal guide ombord og guiden fortalte os historier og 
beretninger ifm. det område på Langeland vi kørte igennem. Vi sluttede med guiden på 
Tranekær Slotsmølle med en rigtig god kop kaffe og hjemmebagt kage. Herefter kørte 
bussen os til Rudkøbing hvor vi havde en god times tid på egen hånd. Vi nåede Hotel 
Fåborg Fjord i Fåborg inden den gode aftensmad. De næste dage var vi både i Bogense 
og i Svendborgs omegn, begge steder havde vi lokal guide med i bussen. Vi havde kortere 
ophold i Assens, i Ringe & i Lundeborg og selvfølgelig i selve Fåborg by, inden vi den 
sidste dag kørte til Kerteminde, hvor vi fik omvisning på Johannes Larsen Museet. Vi 
sluttede af med en god frokost på Tornøes Hotel i Kerteminde. Vi var 34 glade deltagere 
med start foran Orø Brugs. Tak til Bodil & John Vemmelund for deres store indsats ifm. 
Catering i bussen på denne ferietur og tak til John Vemmelund & Ib Ballisager 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. 
Vi har i løbet af efteråret endvidere gennemført et it-kursus i Windows, Excel mm 
D.5. november afholdt vi foredrag i Elnebjergcenteret med Michael Pedersen.  
Emnet var depression og tegn på samme. Det var en fint og interessant foredrag og med 
et vigtigt emne. 
d.17. november afholdt vi foredrag i Elnebjergcenteret omkring Fremtidsfuldmagter 
og testamente. Ligeledes et interessant emne hvor en dygtig advokat fra ADVODAN 
mødte frem. 
Årets julemiddag blev afholdt i Orø Forsamlingshus d. 8. december. Menuen var som 
vanligt, flæskesteg med tilbehør samt risalamande. Vi fik lejlighed til at ønske deltagerne 
en god jul. Der blev samtidig udtrukket præmier til alle deltagerne og vi fik en flot donation 
fra et af vores kære medlemmer, således at alle deltagerne kunne få en lille gave med 
hjem.  
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 2021 var besværet af Corona og at vi kun kunne gennemføre 3 
bankospil i slutningen af 2021.  
   
Endeligt vil jeg personligt takke samtlige bestyrelsesmedlemmer og revisor for at yde en 
stor indsats. Uden disse gavmilde og frivillige indsatse, kunne vi ikke drive denne forening 
med de arrangementer der skal produceres hvert år.
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Ordinær Generalforsamling, lørdag d. 30. april 2022,  

afholdt i Elnebjergcenteret, Elnebjergvej 33, Orø.  

 På vegne af bestyrelsen vil jeg byde Jer alle velkommen til vores generalforsamling 
2022. 

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  
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Først et minuts stilhed for de medlemmer vi mistede i tiden imellem den sidste GF til i dag. 

Hermed bestyrelsens beretning for det forgangne år: 

Kun tre bankospil kunne gennemføres i 2021, nemlig den første lørdag månederne sept., 
okt., samt november 2021. Grundet Corona kunne spil ikke gennemføres i foråret 2021.Vi 
opfordrer hermed vores medlemmer om at støtte op om omkring afholdelse af vores 
bankospil, og når muligt at møde op, således at vores økonomi forbedres for os alle og at vi 
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Den 16. juni lykkedes det os endeligt at komme lidt fri af Corona lænkerne og vi fik 
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Inden GF havde vi inviteret til fællesspisning med en god sandwich fra Havnecafeen. 

Årets 4-dages sommertur 12-15. september 2021, gik til Langeland, Tåsinge og Fyn med 
3 dages overnatning på Hotel Fåborg Fjord. Hotellet ligger naturskønt lige ud til Fåborg 
Fjord. Vi startede turen med at køre til Tårs på Lolland og sejle til Spodsbjerg på Langeland. 
Ved ankomst fik vi en lokal guide ombord og guiden fortalte os historier og beretninger ifm. 
det område på Langeland vi kørte igennem. Vi sluttede med guiden på Tranekær Slotsmølle 
med en rigtig god kop kaffe og hjemmebagt kage. Herefter kørte bussen os til Rudkøbing 
hvor vi havde en god times tid på egen hånd. Vi nåede Hotel Fåborg Fjord i Fåborg inden 
den gode aftensmad. De næste dage var vi både i Bogense og i Svendborgs omegn, begge 
steder havde vi lokal guide med i bussen. Vi havde kortere ophold i Assens, i Ringe & i 
Lundeborg og selvfølgelig i selve Fåborg by, inden vi den sidste dag kørte til Kerteminde, 
hvor vi fik omvisning på Johannes Larsen Museet. Vi sluttede af med en god frokost på 
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Tornøes Hotel i Kerteminde. Vi var 34 glade deltagere med start foran Orø Brugs. Tak til 
Bodil & John Vemmelund for deres store indsats ifm. Catering i bussen på denne ferietur og 
tak til John Vemmelund & Ib Ballisager 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. 

Vi har i løbet af efteråret endvidere gennemført et it-kursus i Windows, Excel mm 

D.5. november afholdt vi foredrag i Elnebjergcenteret med Michael Pedersen.  

Emnet var depression og tegn på samme. Det var en fint og interessant foredrag og med 
et vigtigt emne. 

d.17. november afholdt vi foredrag i Elnebjergcenteret omkring Fremtidsfuldmagter 
og testamente. Ligeledes et interessant emne hvor en dygtig advokat fra ADVODAN 
mødte frem. 

Årets julemiddag blev afholdt i Orø Forsamlingshus d. 8. december. Menuen var som 
vanligt, flæskesteg med tilbehør samt risalamande. Vi fik lejlighed til at ønske deltagerne en 
god jul. Der blev samtidig udtrukket præmier til alle deltagerne og vi fik en flot donation fra 
et af vores kære medlemmer, således at alle deltagerne kunne få en lille gave med hjem.
  

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 2021 var besværet af Corona og at vi kun kunne gennemføre 3 
bankospil i slutningen af 2021.  

   

Endeligt vil jeg personligt takke samtlige bestyrelsesmedlemmer og revisor for at yde en 
stor indsats. Uden disse gavmilde og frivillige indsatse, kunne vi ikke drive denne forening 
med de arrangementer der skal produceres hvert år. 
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