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           Orø Pensionistforening                                         
     Orø, 9. maj 2017  

  
Ordinær Generalforsamling, tirsdag d. 9. maj 2017 i Orø Forsamlingshus, Brøndevej 24, Orø.  

Velkomst: 

 På vegne af bestyrelsen vil jeg byde Jer alle velkommen til vores generalforsamling 2017. 

Vi har siden sidste generalforsamling desværre mistet 1 medlem.  

I forbindelse med at vi gennemfører vores dagsorden, skal vi under 1. punkt have valgt en dirigent. 

Bestyrelsen foreslår John Weygaard 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 19. april 2016 var vi på forårstur til ZOO i København med efterfølgende spisning i Hansens 
familiehave, det var en god tur men vejret var et rigtig aprils vejr, koldt med en del blæst. Dette 
generede dog ikke dyrene så meget, det var mest de mennesker der så på (=os) der skuttede sig! Vi 
var 39 personer med på denne tur.      

Den 10. maj 2016 afholdt vi Generalforsamling med 60 deltagere. Efterfølgende spiste de fleste af 
deltagerne dagens ret.        

 Så blev det sommer og derved lidt tiltrængt sommerferie til os alle. 

Efterårets arrangementer startede med et godt foredrag om Pigerne fra Sprogø på Orø Kro, hvor vi 
var 44 deltagere til foredrag, i pausen nød vi kaffe & lagkage. Foredragsholder var Carsten Egø, en 
eminent foredragsholder som blev anbefalet af Lotte Weygaard. Det fortrød vi bestemt ikke. Tak for 
tipset Lotte.        

Årets 4-dages sommertur 5-8. september 2016, gik til Sønderjylland med en total udsolgt JYTTES 
BUS. Vi var 49 glade deltagere med start foran Orø Brugs. Grundet det store deltagerantal, (som var 
ud over al forventning) og fordi foreningen selv stod for økonomien på turen, gav turen reelt et netto 
overskud på +12.K. Dette uventede overskud besluttede bestyrelsen sig for, at give i tilskud til vores 
jubilæumsfest. Forinden havde vi afsat DKK 2.000,- til brug for sommerturen 2017 til en omvisning 
på Gottrup Slot i Slesvig.  Tillad mig her at takke Bodil & John Vemmelund for deres store indsats 
ifm. Catering i bussen på denne ferietur. Bodil & John var også medvirkende til at vi fik et flot 
overskud på denne tur og John Vemmelunds fine billeder fra turen og andre arrangementer i øvrig er 
vi meget glade for i foreningen. Billederne er jo at skue på vores hjemmeside – år efter år. 

Vores 70 års jubilæum blev afholdt på dagen, d. 15. september 2016 på Orø Kro med 90 deltagere, 
inkl. Bestyrelsesmedlemmer fra Danske Seniorers hovedbestyrelse og fra kredsbestyrelsen på 
Vestsjælland. Der var en festlig og rigtig god stemning, hvor vi sluttede aftenen med dans til et godt 
orkester.  
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Årets julemiddag blev igen afholdt på Orø Kro med 69 deltagere. Vi fik god mad og fine gevinster 
med os hjem.        

Vi takker hermed endnu engang sponsorerne for de mange fine sponsorgaver vi fik. 

Jeg vil også her benytte lejligheden til at takke vores mange trofaste medlemmer for støtten, både via 
medlemskabet af pensionistforeningen og også ved ofte at møde op til bankospillene og derved 
indirekte støtte driften af foreningen. 

   

Hvad jeg siger nu er ikke en del af beretningen og denne del skal derfor ikke godkendes. Spørgsmål 
besvares dog gerne. 

I februar måned i år var pensionistforeningen medunderskriver af en protestskrivelse til Udvalget: 
Aktiv hele Livet – Sundhed og Omsorg, pga. Holbæk Kommunes hensigt om at spare nattevagten på 
Orø væk for de ældre og de handicappede. Denne protestskrivelse resulterede i at den påtænkte 
besparelse blev trukket tilbage og der vil blive en eller anden form for nattevagt på Orø, også 
fremover. 

Tirsdag d. 25. april var vi 50 personer på en dejlig forårstur til Stevns Klint, vejret var tåleligt, vi fik 
både vand & slud imens vi sad inde i bussen men det var tørvejr og lidt sol når vi var udenfor for at 
nyde udsigterne, naturen og tage billeder. Maden var perfekt og det smukke Stevns var 
uforglemmelig, selv i aprilsvejr. 

Lidt om kommende arrangementer resten af i år.  

I efteråret har vi endnu 3 bankospil, den første lørdag i september, oktober og november måned. 
Alle bankospil afholdes her i Forsamlingshuset, som vanlig kl. 14. 

Sensommerens ferietur afholdes d. 4. til og med d. 7. september 2017. I år kommer vi længere 
sydpå end vi kom på sidste års tur. Sidste år opholdt vi os i Sønderjylland alle dagene på nær en 
enkelt tur lige syd for grænsen, dette for at besøge Nolde Museet i Neukirchen. I år skal vi overnatte 
på hotel Wittensee Schützenhof, som er beliggende ved den smukke Wittensee i Sydslesvig ca. 1 
times buskørsel fra landegrænsen. Hotellet er et familiehotel der nu drives af 4. generation. De mange 
gæster roser hotellet for en megen fin service, herunder god mad. Vi spiser 3 x morgenmad samt 3 x 
aftensmad på dette familiehotel. 

På 1. dagen, efter overfarten med ALS-færgen, skal vi på havevandring med guide i Gråsten 
Slotshave og Slotskirke, kort herefter besøger vi Papirmuseets By, også beliggende i Gråsten, Papir-
museet blev indviet i 1991 og fremviser alt det, papir også kan bruges til, og hvordan mennesker 
overalt har anvendt papir. Der vises papir, der er: klippet, skåret, revet, stanset, trykt, syet, snoet, 
vævet, præget, limet, lakeret og ikke mindst foldet. 
I Papirmuseets samling findes gamle smukke kort, pop-up ting, papirstof, påklædningsdukker, 
skønne gamle klippeark, de dejligste glansbilleder samt servietsamlinger med mere.  

På 2. dagen besøger vi Slesvig by med rundvisning på Gottrup Slot eller i den tilknyttede slotshave 
(det er valgfrit). Herefter kører vi til en kendt frokostrestaurant: ”Fährhaus Missunde”. Efter en god 
frokost, besøger vi Danevirke Museum i landsbyen Dannewerk sydvest for Slesvig by. Vi skal se 
udstillingen ”Dansk i Sydslesvig”, der omhandler det danske mindretal i Sydslesvig. Herefter tilbage 
til hotel & aftensmad i Wittensee. 

På 3. dagen skal vi 80 km mod vest til Eider-dæmningen som ligger ude ved Nordsøen. Herfra 
tilbage mod byen Friedrichstadt for en skøn sejltur på byens kanaler. Sejlturen ender ved 
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frokostrestauranten ”Zum alten Ruderhaus”. Efter en god frokost kører vi til byen HUSUM hvor der 
bliver tid til en slentretur langs byens kanaler, inden vi kører tilbage til hotel Wittensee & aftensmad.  

På 4.dagen kører vi hjemad, men først et par timers ophold i Flensburg inden vi via grænsehandlen 
kører mod Orø. På vejen mod Orø indtager vi en sen frokost på Restaurant Skamlingsbanken 
v/Kolding. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

Den 12. oktober har vi bestilt et foredrag med Carsten Egå omhandlende de Dansk Vestindiske Øer. 
Carsten vil fortælle os om øerne men også om den kedelige fortid med slaverne der blev bragt dertil 
af danske skibe & søfolk. Foredraget afholdes her i Forsamlingshuset. (Carsten Egå er den samme 
person som holdt foredraget i august 2016 vedr. Pigerne fra Sprogø). 

Og så vil jeg lige omtale den traditionelle julemiddag som vi afholder hvert år. Bestyrelsen har i år 
besluttet at invitere til en tur i det julepyntede TIVOLI hvor vi afslutter dagen med årets julemiddag 
på Restaurant Påfuglen. Vi har allerede reserveret tirsdag d. 28. november 2017 til formålet. Vi 
forventer at blive omkring 70 deltagere og vil derfor reserverer to busser til dette formål med afgang 
fra Orø lige efter frokosttid. Så kan vi hver især få et par timer til at gå rundt i det julepyntede 
TIVOLI på egen hånd inden vi skal ind og spise flæskesteg & Risalamande. (Lige nu er det lidt svært 
at tænke på jul & vinter, men bestyrelsen har besluttet at vi ikke kan & vil vente på at Orø Kro evt. 
kommer op at fungere igen!) Endvidere har flere af vores medlemmer efterlyst gentagelse af tidligere 
års juleture til TIVOLI. 

******************************************************************************** 

Slutteligt vil jeg takke Nini Jensen for hendes indsats i bestyrelsen i 2½ år. Nini valgte at trække sig 
fra bestyrelsesarbejdet per 1.januar i år, hvorefter suppleant Lene Hansen indtrådte i bestyrelsen. 
Også tak til Merete Grøndal for det halve års bestyrelses-suppleant-arbejde Merete deltog i.  

Jytte Zangenberg samt Lotte Weygaard skal også have en stor tak for deres uvurderlige hjælp ifm. 
afviklingen af Bankospillene her i 1. halvår af 2017.  

Slutteligt vil jeg takke TJW (Transportfirmaet Weygaard) for fortsat stor hjælp med at trykke 
HUSKESEDLER og diverse indkaldelser m.v. i flotte farvetryk. Vi sender 6 vinflasker til TJW som 
en tak for denne fine service. Samtidig takker vi John Weygaard for hjælp med at hænge store A3 
plancher op forskellige steder på øen i forbindelse med vores forskellige arrangementer året igennem. 

 Ib Ballisager takker vi for assistance når det kniber med at få højttaleranlægget op at køre samt for at 
tage nogle flotte billeder som vi også får adgang til ved behov. 

Endeligt vil jeg personligt takke samtlige bestyrelsesmedlemmer med suppleanter samt vores to 
revisorer for at yde en ganske stor indsats når kræves. Uden denne store og frivillige indsats er jeg 
bange for at vi ikke kunne drive denne forening med de arrangementer der produceres hvert år. 

INDEN EVT. SPØRGSMÅL TIL BERETNINGEN, VIL JEG GERNE HAVE LOV TIL AT GIVE ET PAR VIN-GAVER TIL VORES 
HJÆLPERE OG TIDLIGERE BESTYRELSESMEDLEMMER. 
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