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af Orø Strandcamping i samarbejde med Beboerforeningen. 
Borgmester Christina Krzyrosian Hansen holdt en inspirerende 
tale for de tilstedeværende. 
Juletræstændingen 2019 var arrangeret af Beboerforeningen i 
samarbejde med Forsamlingshusets forpagter & Brugsen. 
Arrangementet forløb fint med besøg af Julemanden, Gløgg & 
Æbleskiber. Inden da havde vi et fint fakkeloptog med en god 
deltagelse fra øens beboere. 
Boligområdet: Jens fortalte at der forsat er plan om at opføre 
nye Almene boliger på Orø og at Jens & Henrik gerne vil indgå i 
et underudvalg under Beboerforeningen for kontakt til 
byggemyndigheder og VAB, som er det boligselskab der er 
interesseret i at bygge yderligere Almene boliger på Orø. Ved 
Elnebjergcenteret/Syvvejen. 
Borgmesteren i Holbæk: Christina K. Hansen havde i foråret 
2019 flyttet borgmesterkontoret til Orø i to 
sammenhængende dage. Christina blev taget godt imod og 
blev vist behørigt rundt på Orø. 
Flagmand på Orø er p.t. Jens Bloch, men Jens fortalte at der 
ikke er særlig stor efterspørgsel efter flagning. Tømningen af 
affaldsspanden ved flagstangen er overtaget af Hanne Ringius 
med lidt hjælp fra Steen. Osvald havde tidligere sørget for 
også at udføre dette job. (Osvald er nu savnet af de fleste her.) 
Personlige oplysninger på bestyrelsesmedlemmer af 
Beboerforeningen: Det er frivilligt hvorvidt man vil stå anført 
med telefon og e-mail adresse. Navn kan selvfølgelig ikke 
undlades. 
Drikkevandet på Orø: To personer fra FORS havde været på 
Orø flere gange i løbet af 2019, efter at der var udtaget 
boreprøver ved udvindingsstederne for drikkevandet. 
Problemet er at LER-LAGET ikke er særligt tykt de fleste steder 
på øen. Dette betyder at regnvandet ikke altid bliver filtreret 
tilstrækkeligt, hvorfor FORS har øget tilsyn hermed. Vores 
storbonde: Hans Ingemann har fået tilladelse til at optage 
24.000 m3 vand til markvandings formål. 
Råstofreserver på Orø: Planerne er igen skrinlagte for at 
udvinde grus på Orø, heldigvis. 
Østre Færge direktør Michael Kousted var inviteret til et 
bestyrelsesmøde i oktober 2019 for der at fortælle planerne 
om at opføre nye bygninger ved Østre Færge havnen på Orø. 
Endvidere planerne om elektrificering af Karen Orø. Efter 
dette fremmøde gav bestyrelsen tilsagn om støtte til planerne. 
SaDS, Sammenslutningen af Danske Småøer. 
Beboerforeningen er medlem af denne organisation der er 
meget vigtig for Orø, idet vi via SaDS har talerør direkte til 
regeringens ministre og styrelser generelt. Vigtigt fortsat at vi 
er medlem. Hvert medlem af Orø Beboerforeningen bidrager 
via kontingent til driften af SaDS. Fra 2015 til 2018 havde 
Beboerforeningen og derved Orø en bestyrelsesrepræsentant i 



3 
 

SaDS. Posten var delt imellem Erik Fuchs & Peter Bach Larsen.  

4. Fremlæggelse af regnskab 
til godkendelse 

 
 
 
 

Ad.4.) Kasserer Henrik Persson fortalte om økonomien ift. det 
udleverede regnskab for år 2019 til deltagerne i GF.  
Lokalforum: Der blev spurgt ind til restbeløbet kr. 2.651 fra 
Lokalforum sidste år idet Beboerforeningen ikke længere 
måtte ”drive” Lokalforum. Henrik svarede hertil at beløbet 
ville blive overført/returneret til Holbæk Kommune så snart 
Holbæk også havde godkendt årsregnskabet for 2019.  
Hanne Duelund fremførte at der i 2020 allerede yderligere var 
blevet brugt nogle penge af dette beløb. 
Henrik Persson svarede at der i januar 2020 var brugt kr. 1.500 
af beløbet til udbringning af nyhedsbrevet fra 
Færgekontaktudvalget. Henrik anførte at 
Færgekontaktudvalget i sin tid var dannet af Lokalforum, 
hvorfor det var yderst rimeligt at pengene også blev taget fra 
dette resterende beløb. Såfremt Holbæk Kommune ikke ville 
godkende dette, ville det fulde resterende beløb på kr. 2.651 
selvfølgelig blive tilbageført til Holbæk Kommune, p.t. er 
indestående kr. 1.150 per 4.8.2020 til fordel for Lokalforum 
som p.t. forventes returneret til kommunen. 
Herefter kunne 66 medlemmer godkende årsregnskabet for 
år 2019, 3 var hverken for eller imod og 1 kunne ikke 
godkende regnskabet.  

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

 

Ad.5.) Kasserer Henrik Persson fortalte om de budgetterede 
poster ift. det udleverede budgetark til deltagerne i GF. 
Budget for år 2020 er et forventet overskud på kr. 6.600. 
 
Budgettet blev vedtaget sammen med uændret kontingent for 

år 2021 på dkk 175. Af de 175 kr. går de 50 kr. direkte til 

medlemskabet af SaDS: ”Sammenslutningen af Danske 

Småøer”, som Orø Beboerforening er medlem af. 

6. Behandling af indkomne 
forslag 

 

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

7. Planer for 2020/2021 
 

 

Jens Bloch opfordrede beboere på Orø til fortsat at tale Orø’s 
sag i medier, til myndigheder og øvrige relevante 
organisationer. 

8. Valg af 
bestyrelsesmedlemmer 

Ad.8) Følgende 6 personer stillede på til valget: 
1. Sofie Bay 
2. Lilian Petersen 
3. Simon Drost 
4. Hans Jakob Arly Sørensen 
5. Stine Just 
6. Henrik Bianchy Jensen 

Resultatet af afstemningen blev: 
Tine Just=47, Sofie Bay=41, Henrik B. Jensen=41,  
Hans Jakob=29, Simon Drost=22, Lilian Petersen=19. 
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Tine Just & Sofie Bay blev således nyvalgt for 2 år og  
Henrik Bianchy Jensen blev nyvalgt for 1 år  
(dette blev aftalt imellem Sofie & Henrik B. Jensen). 

9. Valg af suppleanter 
 

Herefter ville Hans Jakob Arli Sørensen samt Lilian Petersen 
gerne stille op til valg som suppleanter. Begge blev derfor 
valgt for 1 år, idet der ingen yderligere kandidater meldte sig 
til suppleant posterne. 

10. Valg af revisor  Hanne Duelund blev genvalgt for 1 år, ingen yderligere 
kandidater. 

11. Valg af revisor suppleant Erling Bjørn Jensen blev genvalgt for 1 år, ingen yderligere 
kandidater 

12. Eventuelt Jens Bloch, Henrik Persson samt Jette Maya Porting fik 
overrakt blomster af Lilian med stor tak for den store indsats i 
Beboerforeningens bestyrelse, særlig Jens & Henrik havde 
ydet mange års trofast tjeneste, Jens var endda med til at 
stifte foreningen i 1977 og var tidligt ude som formand. 

 
 

 

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. 

 
Formand Jens Bloch 
 
 

Jens takkede for fremmødet og for den gode tone under 
afviklingen af årets generalforsamling.  

 


