
 

 

 

Referat fra Foreningens ordinære generalforsamling 
den 9. Maj 2012 i Orø Forsamlingshus.  
 
Formanden Annie Lunde Hansen bød velkommen til 
80 medlemmer inkl. bestyrelsen. Vi er meget glade 
for, at vi igen i år kan være her i Forsamlingshuset. 
 

Annie meddelte, at også i tiden, der er gået siden 
sidste generalforsamling,  har vi mistet nogle af vore 
medlemmer: 
 

Aase Sørensen, 
Bent Møller,  
Ron McClusky, 
Verny Jørgensen, 
Jette Egerup,  
Jørgen Christensen  
og Gerda Mortensen. 
 

Generalforsamlingen afholdt et minuts stilhed.  

 

Pkt.1 Annie Foreslog herefter på bestyrelsens vegne 
John Haukohl som dirigent. John blev valgt med 
akklamation.  
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 
rettidigt indkaldt, gennemgik dagsordenen og udbad 
sig forslag til stemmetællere og det blev en fra hver 
bordrække: 
John Weygaard, Palle Iversen og Ib Ballisager. 
 
Herefter fik Annie ordet for beretning 2011: 
 
 
pkt. 2: Bestyrelsens beretning:  
v/ formand Annie Lunde Hansen. 

  
 

Orø Pensionistforening 
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    Det forgangne år har været et år, hvor vi har måttet 
spare meget grundet det, som ramte os i år 2010, 
hvor vi jo mistede vores egenkapital plus lidt mere, 
kassereren og formanden har været i Retten i 
Holbæk, hvor (vores tidligere kasserer) blev dømt til 
at betale hele beløbet tilbage til foreningen inden for 
en frist af 14 dage fra dommens afsigelse. Dette er 
ikke sket, men bestyrelsen har nu truffet den 
beslutning, at tilbyde Tage en favorabel 
tilbagebetalingstilbud, som vi har givet til ham med 
en frist til den 1.7.2012. På nuværende tidspunkt har 
vi ingen reaktion fået. 
 
  

    Men ellers er det som altid en stor fornøjelse, at være 
    medlem af denne bestyrelsen for denne forening, 
    man møder altid så mange glade mennesker. Tak for 
    jeres tilkendegivelser om vores arrangementer og 
ideer til mange ting. men så må vi også have lov til at 
komme med et lille suk, I må være klar over, at i 
vores økonomiske situation kan vi ikke holde nogle 
arrangementer med underskud, derfor er 
arrangementerne med fuld brugerbetaling.  

    Vi har prøvet at lytte til jeres ønsker – mange har i 
gennem tiderne talt om en tur til Fyn og en 
teater/revytur. 

    Vi prøvede så, at arrangere en tur til Fyn, men en 
sådan tur vil jo blive en dyrere tur ,da vi skal over 
Broen – desværre måtte vi aflyse denne tur på grund 
af for ringe tilslutning, det var vi meget kede af , da 
der jo altid ligger et stort arbejde i tilrettelæggelsen. 
Men prisen var det laveste vi kunne opnå. 

    Men i dette moment vil vi også takke Bådelauget for 
de Kr. 5.000.- som de bevilligede os i vores svære 
situation. 

 
Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder  - og 7 bankospil. 

    Bankospillene giver de fleste gange overskud, hvilket 
    kan ses i regnskabet – også disse  
    bankoeftermiddage giver et hyggeligt samvær. 



�  Side 3  16. maj 2012 

 3

    Hvor både unge og ældre mødes. Og vi har i den 
forgangne sæson prøvet nogle nye spil med stor 
succes, som vi vil fortsætte med i den komne sæson. 
 
 

    Sommerferieturen gik i 2011 til Spreewald med 1 dag 
i Berlin i alt i 5 dage. En meget dejlig tur med mange 
oplevelser –og meget hyggeligt samvær både dag og 
aften. med på vores ture har vi et fantastisk 
makkerpar guiden Lilian og chaufføren Niels Peter. 
Som gør alt for os, ja der ryger også noget indenbords 
i løbet af en dag, dette makkerpar er meget glade for 
at køre med de glade pensionister fra Orø, som 
synger og fortæller vits,og når man står af bussen ved 
Orø Kirke glæder man sig allerede til næste års tur. ja 
det var en dejlig tur. Og på hjemvejen kommer der 
allerede nye ideer til næste tur. derfor kører de med 
os igen på sommerturen i år. Vi er også meget åbne 
for ideer fra jer, men husk altid på turene skal også 
være for de langsomgående. Når vi omtaler 
sommerferieturen må vi ikke glemme at vi mistede 
Ron McClusky på denne tur, men han var glad til det 
sidste. 
Der er stadig plads på turen til Hannover med flere 
udflugter i uge 34 – I kan henvende jer til 
Klingenberg.  

    Som I også kan se i regnskabet er de fripladser vi 
eventuelt opnår fra Klingenberg på disse ture indgået 
i regnskabet til gavn for alle medlemmer. 
 
Den 1. juli 2011 deltog vi i ”Fællesspisning og 
Fællessang på ”Bakken”-” med ”Mig og Moffe” en 
meget hyggelig aften – ved bakken på Økontoret. 
Vi har på nuværende tidspunkt fået henvendelse fra 
Hans Knudsen om vi ønsker at deltage i år, hvilket vi  
gør. 
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 Vores forening blev 65 år i 2011 dette blev fejret den 
15.september 2011 i Orø Forsamlingshus. Et meget 
dejligt arrangement med højt humør og dejlig 
underholdning. Som vi altid siger, dem som ikke 
deltog, er gået glip af en dejlig aften. 

 
    Tak til Egon Jørgensen for en dejlig jubilæumssang. 
 
    Den 6.12.2011 havde vi traditionen tro vores årlige 
julemiddag på Orø Kro, hvor ca. 100 medlemmer 
deltog, humøret var højt og talen gik livligt lige fra 
starten med dejlig middag flæskesteg med tilbehør og 
desserten er altid ris a la mande, vi sang og havde 
bankospil og lotteri – og derefter kaffe med 
chokolade. 

  
    Der skal her lyde en meget stor tak til vores 
sponsorer, som giver os mulighed for at have så 
mange gevinster til vores bankospil og lotteri under 
denne julemiddag, foruden den andel foreningen 
giver. 

 
”Gæt én Melodi” arrangementet deltog vi i på 
opfordring af Hans Knudsen – disse arrangementer 
blev afholdt på Orø Kro – i februar 2012 – det blev en 
dyst mellem flere foreninger her på Orø, vores 
forening blev nr. 2 efter Cykelklubben, men vi er parat 
til en ny revanche, hvis Hans Knudsen retter 
henvendelse. 
 
Som I vel også har bemærket er det i øvrigt 
Cykelklubben, som nu udbringer vores blade m.m. –  
Da vores bestyrelse ikke mere var i stand til at udføre 
dette arbejde. 
 
Vi har også den 29. marts 2012, afholdt en hyggelig 
og informativ eftermiddag på Orø Kro med BIO 
TEKNIK som kom og demonstrerede - få et bedre 
helbred og smertelindring med pulserende magnetfelt 
– terapi. – hvor vi uden beregning fik kaffe og lagkage 
– en hyggelig eftermiddag. 
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    Vi håber, at I som kan, – går ind på vores meget  
    flotte hjemmeside – her er der mange dejlige billeder 
    fra alle vores ture og arrangementer. Der er mange 
gode informationer. 

 
Her skal der også gives en stor tak Tak til John 
Vemmelund for hans store arbejde med at tage de 
mange billeder og sørge for, at de kommer på 
hjemmesiden, og her må jeg sige Gogo Web-design 
gør et flot arbejde for os. Lotte sørger for at overgive 
informationerne til Gogo. Det er jo meget vigtigt, at 
en hjemmeside altid er opdateret. 

 
Vi var i bestyrelsen ret hurtigt ude  ed at skrive til 
Holbæk Kommune og Borgmesteren, da vi erfarede, 
at man ville nedlægge og derved forringe lørdag, 
søndag og helligdags afgangene på Orø – Holbæk 
færgen, vi gjorde opmærksom på, hvad det ville 
betyde for alle vores pensionister og andre borgere 
på øen med og uden bil, hvis man nedlagde disse 
afgange, og også de konsekvenser det ville have for 
den manglende kontakt til Holbæk i sociale og 
kulturelle henseender. 
Vi fik også svar, men ikke det vi ønskede. Og vi har 
ikke fået disse afgange tilbage - Men man må da håbe 
de snart vågner i Kommunen. 
 
På sidste generalforsamling i 2011 tilbød Erik Fuchs 
os en plads i lokalforum. Denne plads behøvede ikke 
at være besat af et bestyrelses-medlem, det kunne 
være et af vores medlemmer her enedes man i 
bestyrelsen om at udpege Henrik Persson indtil 
videre. Så håber vi, at vi der igennem modtager de for 
os relevante oplysninger. 
 
 
Endnu en gang Tak for et dejligt samarbejde i 

    bestyrelsen trods store økonomiske problemer– det 
    har været en stor fornøjelse at være med i et år  
    med et synes vi stort aktivitetsniveau - det er en  
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    bestyrelse, hvor alle arbejder, men hvis vi skal holde 
    det store aktivitetsniveau må vi bede jer om, at bakke 
op om vores arrangementer, da vi ikke kan tåle  

    nogen form for underskud. 
  
    Sponsor for vores trykning af vores materiale til jer er 
TJW Transport A/S der ejes af Johnny Weygaard – vi 
beder hans far John om, at modtage en hilsen på 
sønnens vegne og viderebringe denne hilsen til 
Johnny med tak for den store hjælp, som betyder 
meget for os økonomisk. 

 
Beretningen overgives nu til jeres velvillige 
modtagelse og godkendelse. 
Beretningen blev godkendt med applaus 
 
 
Pkt. 3: Foreningens reviderede regnskab. Regnskabet 
blev forelagt af kasserer Birte Fruerled, som også 
foreslog, at kontingentet uforandret skulle være kr. 
150,- pr. år. 
Regnskab og kontingent blev godkendt med applaus 
 
 
Pkt. 4: Ingen forslag til behandling. 
 
 
Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 
Annie Lunde Hansen, Lotte Weygaard og Bodil 
Vemmelund, der alle blev valgt med applaus. 
Valg af 2. suppleant. På valg er Annette Kjerside, der 
blev valgt med applaus. 
 
Pkt. 6: Valg af revisorer. Johannes Gerht ønsker ikke 
genvalg. Peter Hjarnsen villig til genvalg. John 
Haukohl indtræder som revisor i stedet for Johannes 
Gerht. 
 
Pkt. 7: Valg af revisorsuppleant. Joan Pihlmann blev 
valgt. 
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Ptk. 8: Eventuelt. Der blev stillet følgende forslag fra 
salen: Yvonne Johansen foreslog at man ved 
bankospil skulle opkræve et gebyr for gæster der ikke 
er medlem af foreningen. Dette vil blive taget op ved 
næste bestyrelsesmøde. 
Nini Jensen foreslog, at foreningen skulle sende 
sagen ”Tage” til inkasso. Dette vil også blive taget op 
ved næste bestyrelsesmøde. Vi har dom i sagen og 
afventer eventuelt svar på det tilbud vi har givet til 
Tage. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Formanden gjorde det samme og ønskede alle en god 
sommer. 
 
Ref. Lotte Weygaard 

 
 
 
 

 
  
 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


