


2 
 

 
 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

5. Fremlæggelse af budter, herunder 
fastsættelse af kontingent for det 
kommende år. 
 
 

 
 
 
 
 

Ad.5.) Kasserer Henrik Persson fortalte om 

de budgetterede poster i det ved 

ankomsten til GF, udleverede budgetark. 

Budget blev vedtaget med uændret 

kontingent for år 2020 på dkk 175. 

6. Behandling af indkomne forslag 
 
 

Ad.6) Der var ikke indkommet forslag til 
behandling på dette års generalforsamling. 

7. Planer for 2019 
 

 

På den jord som landmand Jens Jensen ejer 
overfor Genbrugspladsen, kunne 
landmanden ikke få tilladelse til opførelse 
af solpaneler, idet området p.t. er udlagt 
som råstofreserve (læs: Grusgrav) . 
Borgermøde (Læs: Lokalforum), afholdes 
næste gang den 1. tirsdag i september.  
Der blev spurgt om Beboerforeningen ville 
arrangere et debatforum med politiske 
partier inden Folketingsvalget. Jens 
svarede at kun arrangementer ifm. 
kommende Kommunal- og Regionsrådsvalg 
ville blive arrangeret på Orø af 
Beboerforeningen. Der var efter 
Beboerforeningens mening, ikke nok 
vælgerpersoner på Orø i.f.t. at få 
kandidater til Folketinget til at komme her. 
Boligområdet: Henrik Persson, refererede 
fra et møde arrangeret af Holbæk 
Kommune, at dette umiddelbart ikke var så 
givende, idet kommunen alligevel ikke 
havde råd til at finansiere de 10 % af 
byggesummen (inkl. grundkøb) som loven 
foreskriver, til opførelse af nye 
Almennyttige Boliger. Alternativt kunne 
lokale aktører selv bygge privat ejede 
boliger, men ingen entreprenører er os 
bekend, p.t. interesserede. Endeligt kunne 
der etableres et andels-Kollekolle, men der 
er p.t. kun tre interesserede på Orø, så også 
dette projekt er lige nu lagt i mølposen. 
Der er fortsat mangel på ledige lejeboliger. 
Det blev nævnt at Orø Boliger hjælper med 
tilsyn og udlejning m.v. Selv om man ønsker 
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at sælge sit hus, kunne det lade sig gøre at 
udleje for ½ år ad gangen og skrive i 
lejeaftalen at huset er sat til salg hvorfor 
aftalen ikke umiddelbart kan forventes at 
fortsætte. 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Ad.8) Jens Bloch & Peter Bach Larsen blev 
genvalgt for 2 år. Helene Garly blev nyvalgt 
for 2 år og Jette Maja Porting blev nyvalgt 
for 1 år 

9. Valg af suppleanter 
 
 
 

Ilse Christensen & Lilian Petersen blev valgt 

10. Valg af revisor  
 
 
 

Hanne Duelund blev genvalgt 
 

11. Valg af revisor suppleant Erling Bjørn Jensen blev genvalgt. 

12. Eventuelt 
 
 

Lægesituationen blev her fremlagt af 
formand Jens. Den nu foreslåede løsning 
med lægekonsultation via video er via 
Sammenslutningen af Danske Småøer, 
blevet påklaget direkte til Regionsrådet i 
Sjælland med kopi til Udvalget for 
Landdistrikter & Småøer, med adressen i 
Folketinget. Især er Orø borgerne 
fortvivlede over den proces som Region 
Sjælland har ført overfor Orø’s beboere, 
idet Beboerforeningen ikke har været 
officielt inddraget, samtidig med at man 
hele tiden havde lovet at Orø ville beholde 
sin nuværende læge & sygeplejerske. Sagen 
bliver derfor også forelagt 
Sundhedsministeren for en udtalelse, ud 
over at Regionsrådet ved formand Heino 
Knudsen har lovet at medtage vores klage 
inden den endelige beslutning tages. 

Tak til Gitte Busck-Clausen 
 
 

Formand Jens Bloch gav Gitte en flydende 
gave i form af en Gammel Dansk, som tak 
for mange års ihærdigt bestyrelsesarbejde. 

Dirigenten takkede for ro og orden og erklærede 
generalforsamlingen for afsluttet 

 
 
 

Takken til dirigent Ib Ballisager for 
afviklingen af denne generalforsamling, 
blev fremført af formand Jens Bloch. 
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