
Referat af ordinær generalforsamling i Orø Beboerforening, tirsdag den 28. februar 2012 kl. 19.30 i 

Forsamlingshuset 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

17 personer deltog i generalforsamlingen 

 

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent 

John Weygaard blev valgt som dirigent. John Weygaard konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet og beslutningsdygtig. 

Ad pkt. 2 – Valg af referent 

Berit Tannebæk blev valgt som referent 

Ad 3 – Formandens beretning 

Kristian Krøger indledte sin beretning med en stor tak til foreningens ”græsrødder” i forbindelse med 

færgesagen, hvor det lykkedes at få Folketingets Ø-udvalg til at besøge Orø. Udvalget sagde dengang til 

Holbæk kommunes borgmester, at ”Det her skal bringes i orden”. 

Bladet Orø Nyt blev udskilt fra Beboerforeningen, da ingen i bestyrelsen magtede at skrive bladet. 

Bestyrelsens arbejdsopgaver i hovedpunkter blev fastlagt i maj, men pludselig skete der dramatiske 

ændringer p.g.a. færge- og skolesag. 

Det var nødvendigt at finde en ny kasserer, da den hidtidige havde trukket sig. Denne debat strakte sig over 

både maj- og junimødet samt et ekstraordinært møde. 

Kristian Krøger og Annie Lunde deltog i maj måned i Ø-sammenslutningens generalforsamling på Lyø. Ø-

sammenslutningen er en værdifuld organisation, især i disse sparetider er det vigtigt at stå sammen. 

Samarbejdet mellem de 27 småøer foregår i en meget positiv tone – og Kristian takkede Annie for transport 

og god forplejning undervejs til Lyø. 

Orø har fået værtsskabet for Ø-sammenslutningens generalforsamling i maj 2013 – et arrangement der har 

en næsten uvurderlig PR-værdi for øen. 

I juni vedtog man at der kunne nedsættes arbejdsgrupper omkring særlige opgaver, hvor også folk udenfor 

bestyrelsen kunne indgå. Her kan nævnes, at Steen Uja, Annette Boldt og Arne Katholm nedsatte en gruppe 

med det formål at forsøge at støtte Campingpladsen. 

Kristian Krøger har hen over sommeren været i tæt dialog med John Harpøth fra Klima- og Miljøudvalget 

omkring færgefarten. Beboerforeningen vil stadig gerne have et bedre resultat hvad angår antallet af 

færgeafgange – specielt om aftenen. 

I juli vedtog bestyrelsen at bruge Ø-kontoret til regnskabsopgaven – det viste sig at blive dyrt. 



I august/september nedsattes ny arbejdsgruppe omkring forbedring af stierne, her i samarbejde med 

medlemmer af Cykelklubben. 

I oktober deltog Kristian Krøger og Annie Lunde i Ø-sammenslutningens repræsentantskabsmøde i Odense. 

Her blev bosætningsprojektet for første gang præsenteret. 7 øer omkring Sjælland mødes den 12. maj i 

København og vil her forsøge at ”kapre” familier, der seriøst overvejer at bosætte sig på en ø. Via telefon og 

mail kan der bestilles en ”værtsfamilie”, der på en Ø-dag (9. juni 2012) vil stå klar til at guide gæsterne og 

fortælle om de mange fordele ved at være øbo. Succesraten vil være, hvis der kommer 3 familier over, som 

går med seriøse bosætningsplaner – i modsætning til de tidligere Ø-dage, hvor det har været mere baseret 

på turister og diverse former for gratis underholdning. 

November og december var præget af dyb frustration over de nye færgetider. Skolen var til debat – der 

viste sig en meget stærk opbakning til Orø Skole. 

Beboerforeningen fik endelig bekræftelse på værtsskabet for Ø-sammenslutningens generalforsamling i 

2013. 

I januar 2012 afholdt workshop til planlægning af bosætningsdagen 12. maj 2012. Arbejdsgrupper blev 

nedsat . Nærmere informationer vil følge løbende. Selve arrangementet holdes på Gammeltorv i 

København. Alle aktive beboere er velkomne og opfordres til at afsætte dagen den 12. maj 2012. 

Februar måned præget af et stort arbejde med at få rettet fejl i kontingentopkrævningerne inden 

generalforsamlingen. 

Efter formandens beretning fulgte en spørge-/debatrunde. Her kan nævnes brug af hjemmesiden, brug af 

mailadresser og det lovlige heri, behovet for en ny ”paraply-organisation”,  det praktiske arrangement 

omkring Ø-sammenslutningens generalforsamling i 2013 og behovet for arbejdsgruppe/festudvalg hertil, 

arbejdsgruppen omkring stisystemet og deres nylig indledte samarbejde med de involverede lodsejere, 

samt arbejdsgruppen omkring lejeboliger, som i øjeblikket er ”druknet” lidt i Bosætningskampagnen.  Annie 

Lunde oplyste, at arbejdsgruppen forventer at uddele spørgeskemaer til alle på øen, når bosætningsdagen 

er overstået.  

Efter debatten blev formandens beretning énstemmigt godkendt. 

Ad pkt. 4 – Regnskab. 

Det forelagte regnskab, som desværre udviste et underskud på 9.991,98 kr., blev enstemmigt godkendt. 

Ad pkt. 5 – Budget for det kommende år. 

Det forelagte budget blev indgående debatteret. Fra salen blev stillet spørgsmål om næste års kontingent, 

hvorfor der fortsat budgetteredes med et underskud p å 9.200,- kr. og hvorfor et tilgodehavende beløb 

overføres, som om bestyrelsen ikke regner med at kunne få tilgodehavendet hjem. 

En post på 3.000,- kr. til annonceudgifter dækker, at det selvstændige blad Orø Nyt nu skal have betaling 

for at bringe foreningsnyheder som f.eks. indkaldelse til generalforsamlinger. 



Der fulgte en længere debat omkring afskrivning af tilgodehavende og betaling af skyldige omkostninger. 

Henrik Persson foreslog, at der blev afskrevet afrundet 10.000,- kr., hvorefter budgettet ville udvise et 

forventet underskud på 19.991,98 kr.  

Dette nye budget blev énstemmigt godkendt. 

Bestyrelsen foreslog kontingentet hævet til 175,- kr. for alle, d.v.s. ingen ægtefællerabat, gældende for 

kontingentet for 2013. Forslaget blev godkendt. 

Ad pkt. 6 – Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet yderligere forslag til behandling. 

Ad pkt. 7 – Valg af formand 

Kristian Krøger blev valgt som formand. 

Ad pkt. 8 og 9 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

3 medlemmer af den nuværende bestyrelse – Annette Boldt, Steen Uja Pedersen og Arne Katholm - 

genopstiller ikke. Der skal således vælges 4 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, da bestyrelsen 

har været uden suppleanter siden april 2011. 

 Yvonne Johansen og Sanne Hedegaard blev foreslået som nye bestyrelsesmedlemmer og valgt uden 

modkandidater.  

Kurt Nellemann og Jens Bloch ønskede at opstille som suppleanter. Begge blev valgt uden modkandidater.  

Der er herefter 2 ubesatte bestyrelsesposter. Fra Henrik Persson blev stillet forslag om at bestyrelsen 

bemyndiges til at supplere sig selv frem til næste ordinære generalforsamling. Dette forslag blev vedtaget. 

Ad pkt. 10 – Valg af revisor(er): 

Hanne Duelund nyvalgt – Svend Bruun fortsætter. 

Ad pkt. 11 – Eventuelt 

Kurt Nellemann spurgte, om Beboerforeningen ville gå ind i en debat omkring realkreditbelåning på Orø. 

Kristian Krøger svarede hertil, at minister Carsten Hansen bør inddrages i debatten om realkredit og 

Udkantsdanmark. Annie Lunde supplerede med, at ministeren har påstået, at der ikke findes ”sorte pletter” 

på landkortet, hvis det nu viser sig, at BRF ikke ønsker at belåne ejendomme på visse af de danske småøer, 

vil ministeren drage BRF til ansvar. 

Kristian Krøger takkede for livlig debat, tålmodighed og god ro og orden. 

Generalforsamlingen slut kl. 22.10 

 

Ref.: Berit Tannebæk 


