
Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen 

tirsdag d. 10.maj 2011 kl. 19.00 på Biblioteket 

    Dagsorden   

a: Deltog: 

b: Afbud fra:  

c:  Ikke fremmødte 

Referat nr.  

Berit, Kristian, Annie, Arne, Annette, Steen 

Erik 

 

2 Godkendelse af dagsorden og referat : 
 

 

Referat godkendt. 
Forslag til ændring af 3a: Helt ny konstituering 
pga. at bestyrelsen først er fuldtallig  
nu…….enstemmig vedtaget! 

3a.   Konstituering af nyt  
         Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
 
b. OrøNyts fremtid v. Berit 
 
 
c. Nyt fra Ø-kontoret v. Erik 
 
d. Nyt fra Ø-sammenslutningen v.Erik 

 
e. Nyt fra OrøHallen v. Berit 

 
f. Nyt fra Lokalfrum4305 v. Erik 

 
g. Nyt fra ”kassemesteren” Annette  

 
h. Nyt fra formanden Berit 

 

Formand: Berit – næstformand: Kristian - 
rep. i ø-sammenslutningen: Kristian 
                            suppleant: Annie 
referent: Steen – kasserer:Annette – rep. i 
Lokalforum: Kristian – hallen: Berit 
 
besluttes på den ekstraekstraordinære 
generalforsamlin 
 
 - 
 
 - 
 
Go’ gang i udlejningen 
 
 - 
 
Intet nyt 
 
Der er ”hjemmesideproblemer” . Arne vil muligvis 
”kigge på det”. Han deltager, på foranledning af en 
forespørgsel fra Berit, på et lille 
”hjemmesidekursus” på Orø Kro, onsdag d.11.maj 

4 Punkter til behandling: 
 

Planlægning af den ekstraordinære 
generalforsamling  og fastsættelse af       dato for 
denne. 
 
 
Andenbehandling af forretningsordenen. 
 
Stillingtagen til Ø-kontorets tilbud om 
regnskabsføring og medlemsregistrering.. 

 

  

Der skal udarbejds flyer vedr. den 

ekstraordinære generalforsamling. Berit retter 

henvendelse til Simon ang. tidspunkt for 

generalforsamlingen og indhold af flyer. 

Udsættes til næste møde. 

Debatten gik livligt: enkelte mente, at vi sku’ 

sige ja til pakken 

”regnskab+medlemsregistrering”, andre mente, 

at den var alt for dyr og at der var andre på 

Orø, der kan klare arbejdet til en billigere 



penge.                                                                

”La’ os sætte en annonce i OrøNyt”! 

PLAN: Annette henvender sig til ø-kontoret og 

stiller uddybende spørgemål til deres tilbud.   

Annie retter henvendelse ti Birthe Fruerled, for 

at høre, om hun kunne være interesseret i atb 

overtage arbejdet.                                             

Berit retter henvendelse til Lisbeth Iversen om 

samme. 

Når alle har modtaget svar indkaldes der til 

½times møde med henblik på endelig 

stillingtagen. 

 

 

 

5 Eventuelt: 
 

 

                                                                                            

Bestyrelsens underskrift. 

 


