Orø Pensionistforening
Generalforsamling
I Forsamlingshuset
Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30
Dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Foreningens reviderede regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelses medlemmer jævnfør § 4. På valg er :
Yvonne Johansen : modtager genvalg
Bodil Vemmelund : modtager genvalg
Valg af suppleant : bestyrelsen indstiller Lene Hansen som suppleant
7. Valg af revisor : Joan Pihlman : modtager genvalg
8. Valg af revisorsuppleant :
Bent Åkerlund : modtager genvalg
9. Eventuelt

Formanden Lotte Weygaard bød velkommen på bestyrelsens vegne og måtte
konstatere at foreningen desværre i årets løb har mistet medlemmer som er afgået
ved døden. Jeg vil bede jer alle sammen om at rejse jer op og holde et minuts
stilhed i mindet om disse personer. Tak.
Herefter tager vi hul på vores dagsorden og først skal vi have valgt en dirigent,
bestyrelsen foreslår John Weygaard og jeg spørger om der er andre emner.
1. John Weygaard blev valgt som dirigent og tager over.
2. Bent Åkerlund, Erik Fuchs og Bent Reedtz blev valgt til stemmetællere.
Der var 67 stemmeberettigede.
3. Formanden aflagde bestyrelsens beretning som følger:
Jeg vil gerne starte med at takke alle de medlemmer der trofast møder op til vore
arrangementer og til vores bankospil og tak fordi I er så søde at hjælpe os med at få
stole og borde på plads efter bankospillet. Det er virkelig en stor hjælp for os. Vi vil
også sige tak til de mange medlemmer der ikke deltager i nogen af vores

arrangementer og som år efter år betaler deres kontingent og dermed støtter vores
forening.
Vi har i årets løb afholdt 7 bankospil. Som det fremgår af regnskabet giver vore
bankospil for det meste et overskud. Det er dejligt når det løber rundt eller giver et
lille overskud, men bedst af alt er det sociale i bankospillene. Medlemmerne er glade
for bankospillet, de får lejlighed til at mødes og hygge sig med hinanden og der er
altid en god stemning. Medlemmerne støtter flittigt op om spillet og alt det gør at det
er rart for bestyrelsen at afholde bankospillene.
Vi har afholdt 10 bestyrelsesmøder i årets løb, det er et mere end vi ellers har gjort
og det skyldtes Annie Lunde Hansens alt for tidlige og pludselige bortgang.
Bladet fra Danske Seniorer udkommer nu 8 gange om året. Der tales i øjeblikket om
at der måske skal udkomme 10 gange, men indtil videre er det 8 gange. Som de
fleste ved er det Cykelklubben der bringer bladet ud og det er for foreningen en
tilfredsstillende ordning.
Hos Danske Seniorer har vi i årets løb søgt om tilskud til vore arrangementer. To
gange er det lykkedes at få tilskud, nemlig til turen på den blå planet og til vores
julemiddag. Begge gange lød beløbet på kr. 3000,- Tilskuddene skyldes ikke mindst
Yvonne, der som vores kasserer lægger et stort arbejde i at søge om disse midler.
I årets løb har vi haft forskellige arrangementer.
I april måned var vi, som før omtalt, på tur til Den Blå Planet på Amager med
spisning bagefter på Osted Kro.
4. juni kørte vi så en tur på Bakken hvor vi spiste i Bondestuen og senere på dagen
var vi i Cirkusrevyen.
Årets ferietur gik til Mosel den 25. august med 34 medlemmer. Nogle syntes det var
en lang tur og det er det jo og især hvis der sker uheld på motorvejen. Men jeg vil
da sige, at på ture til Rhinen og Mosel er det de ture hvor vi har størst tilslutning til.
Måske fordi medlemmerne ikke selv orker at køre dertil. I bus kan de trods alt
slappe af uden at tage hensyn til hvad der sker autobanen og så er der jo meget
smukt begge steder.

I år kører vi så til Nordböhmen med en dags tur til Dresden og Prag og her er der
stadig billetter at få, alt for mange desværre. Det er sådan at der i øjeblikket kun er
21 personer der er tilmeldt rejsen. Vi skal være ca. 30 personer før Klingenberg
gennemfører rejsen. Der er nu åbnet for at andre end Orø kan deltage på turen, og
efter en telefonsamtale med Klingenberg Rejser i dag vil de gøre hvad de kan for at
få bussen fyldt op. Så hvis der er nogle medlemmer der går og overvejer om de vil
med på turen, beder vi dem inden længe kontakte Klingenberg Rejser. Der ligger
nogle pjecer heroppe hvis nogen skulle være interesseret.
Vi kan oplyse at vi i bestyrelsen så småt går i gang med at arbejde på at næste års
ferietur der enten vil gå til Sydslesvig eller Nordjylland, måske med en dag eller 2
mindre end de sidste par år. Flere vil nok sige at der kan man selv køre til med bil
eller tog, men det er ikke nemt for alle. Så nu prøver vi det og måske får vi nogle
medlemmer med der ellers aldrig deltager i vores ferieture.
Den 11. september havde vi et foredrag på Kroen med tidligere socialchef i
Ældremobiliseringen, han kunne fortælle og svare på spørgsmål om folkepension,
boligydelse, hjemmehjælp og meget mere.
Den 20. november havde vi en tur til Tivoli hvor vi kunne nyde den smukke
belysning og bagefter spiste vi på Restaurant Påfuglen.
Årets sidste arrangement var som altid julemiddag på Kroen hvor vi i en hyggelig
stemning kunne ønske hinanden glædelig jul. Her skal også lyde en tak til de mange
sponsorer der gjorde det muligt for os at have så mange gevinster til vores
julelotteri at alle kunne få en gevinst med hjem. Vi vil også gerne sige tak for de
mange positive meldinger vi ofte får fra tilfredse medlemmer omkring vores
arrangementer, hvert et klap på skulderen varmer og giver mere energi.
Som I måske har lagt mærke til har vi i et par år ikke haft
arrangementer med musik og sang. Det skyldtes at der her på øen er opstået et
sprudlende musikliv af forskellige band der ofte underholder i de andre foreningen,
så for ikke at gå nogen i bedene holder vi os lidt tilbage indtil videre, men kommer
der et meget spændende og rimeligt tilbud vil vi naturligvis overveje det.
Jeg vil lige meddele at vores næste dag tur går til Møn den 18.
august. Vi vil besøge Thorsvang Samlermuseum som er et meget spændende sted.
I den tidligere tørmælksfabrik findes en lang række butikker såsom købmandsbutik,
bager, frisør og mange flere, alle ting er lige som vi kender det fra vores barndom,
det er virkeligt et besøg værd. Vi vil på museet spise en dejlig frokost. Når vi har set
museet og spist frokost kører vi videre til Nyord by, hvor vi på Lolles Gård vil nyde
en kop kaffe og et stykke kringle inden igen kører mod Orø.

Nu vil vi sige tak til John Vemmelund for de mange billeder han altid villigt tager til
vore arrangementer, fra Ib Ballisager får vi også af og til flotte billeder, tak for det.
Så vil jeg gerne rette en stor tak til hele bestyrelsen, alle hjælper hinanden og
kommer med gode ideer til vores fælles aktiviteter. Der er altid en god stemning når
vi er sammen og vi glæder os sammen når vi har haft et vellykket arrangement.
Sponsor for alt vores trykning af det materiale vi sender ud til jer og plakater vi
hænger op er TJW Transport der ejes af Johnny Weygaard. På Foreningens vegne vil
vi senere overrække Johnny nogle flasker vin som tak for hjælpen.
Nu lyder det jo nok som lidt af et familieforetagne, men vi vil også sige tak til John
Weygaard der trykker alt vores materiale hos TJW og hænger plakaterne op diverse
steder, samt for hans hjælp med indkøb og opsætning af højtalere til alle vore
bankospil.
Det var hvad jeg havde at sige. Beretningen overgives nu til jeres godkendelse.
Der var følgende spørgsmål til beretningen. Bjarne Matthis spurgte, om man ikke
kunne have musik ( bånd ) efter spisningen til julefrokosten, så folk blev lidt l
længere.
Formanden svarede, at det havde man prøvet, og det hjalp ikke, men vi tager
det op i bestyrelsen igen til jul. Spørgsmål ang. turen til Bøhmen, hvis der ikke
bliver nok til meldte (21 fra Orø på nuværende tidspunkt) hvad så? Formanden
svarede, at Klingenberg ville forsøge at fylde bussen, men hvis det ikke lykkedes,
bliver der ingen tur i år og man får sine penge retur.
Yvonne Johansen spurgte, om der var nogen der havde forslag til nogle ture, så
ville bestyrelsen forsøge at efterkomme ønskerne.
Beretningen blev godkendt.
4. Kasseren gennemgik regnskabet. Efter en enkelt kommentar fra Henrik
Persson, blev regnskabet enstemmigt vedtaget. Regnskabet er vedhæftet.
Kontingentet blev foreslået uændret.
5. Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Yvonne Johansen og Bodil Vemmelund var på
Valg. Der var ingen modkandidater, så de blev genvalgt for en toårig periode.
Valg af suppleant. Bestyrelsen havde indstille Lene Hansen til suppleant, som
blev valgt uden modkandidat.
7. Valg af revisor. Joan Pihlman blev genvalgt.
8. Valg af revisorsuppleant. Bent Åkerlund blev genvalgt.

9.

Under eventuelt takkede Erik Fuchs bestyrelsen for deres arbejde i foreningen. Han takkede også for støtten til turen i Småøernes Aktionsgruppe
(LAG) hvor han blev valgt ind i bestyrelsen.
Lotte Weygaard takkede dirigenten og alle, der var mødt op.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig.
Formand : Lotte Weygaard
Næstformand : Nini Jensen
Kasserer : Yvonne Johansen

Referat: Lotte Nielsen

Dirigent: John Weygaard

