
 
Referat af nyt konstituerende bestyrelsesmøde, torsdag den 12. november 2020 
kl. 19.15, afholdt på Orø Skole, idet valgt næstformand: Sofie Bay har meddelt sin 
beslutning om at trække sig fra bestyrelsen, hvorved 2. suppleanten herefter 
indtræder. Begrundelsen er personlig pga. et nyt kommende uddannelsesforløb. 
 

Orø Beboerforening 

1. Deltagere 
 
 

Ad.1) Henrik Bianchy Jensen, Hans Jakob Arly Sørensen, 
Lilian Petersen, Sofie Bay & Peter Bach Larsen 

2. Valg af referent  Ad.2) Lilian Petersen blev valgt 

3.  Konstituering af bestyrelsen til 
følgende poster: 

3.a. Formand 
3.b. Næstformand 
3.c Kasserer 
3.d. Sekretær 

Ad. 3.a) Peter Bach Larsen blev valgt som formand 
Ad. 3.b) Lilian Petersen blev valgt som næstformand 
Ad.3.c) Hans Jakob Arly Sørensen blev valgt som kasserer 
Ad.3.d) Tine Just blev valgt som sekretær 

4. Repræsentant i følgende udvalg 
og organisationer: 
4.a. SaDS 
4.b. Færgekontaktudvalg 
 

 

Ad.4.a) Henrik B. Jensen blev valgt til kontaktperson & 
ø‐repræsentant hos SaDS. 
Ad.4.b) Sofie Bay blev valgt som repræsentant i  
Færgekontaktudvalget. 

5.   Mødet sluttede kl. 19:30  Hvorefter det egentlige bestyrelsesmøde startede 
 

   

 



 

 
 

 
Ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 12. november 2020 kl. 19.30: på Orø Skole. 

1) Dagsorden nr. 8-20 
a) Deltog 
b) Afbud 
c) Gæster 

 
 

Referat.nr.  8-20 
a) Sofie Bay, Henrik Bianchi Jensen, Hans 

Jacob Arli Sørensen, Peter Bach Larsen 
& Lilian Petersen 

b) Tine Just Pedersen 
c) ingen 

2) Godkendelse af dagsorden 
 

mødets referent; Lilian Petersen 
 
 

3)  Regnskab, åtd.  
Status på evt. skyldige beløb 

 

Alle skyldige beløb er betalt. 

4) Faste punkter:  
Kun påmindelser om vigtige ting: 

a) Færge Kontaktudvalget 
b) Ø-sammenslutningen 
c) Orientering fra formanden, henvendelse fra 

to personer omkring manglende 
mødelokaler på Orø, samt forskønnelse af 
Orø generelt: læs de gamle huse... 

d) Underskrifter, bestyrelse, samlet om muligt 
e) Næste ordinære GF, datoforslag 2.3.2021 
f) Flagning på Orø: mangler korrekt størrelse 

af flag, kan vi donere 1.000,- til formålet. 

a) Sofie fortsætter som 
Beboerforeningens repræsentant. Ny 
konstituering, Ib Ballisager har takket 
af og Henrik Bianchi Jensen er nu 
formand. 

b) Orientering fra Ø-sammenslutningens 
årlige repræsentskabsmøde, der i år 
blev afholdt virtuelt. 

c) Vedr. tilgængelige mødelokaler på 
Orø. Skolen arbejder på etablering af 
nyt multihus. Beboerforeningen 
afventer resultatet heraf. En anden 
borger har ytret behov for en indsats 
omkring generel forskønnelse på Orø. 
Idè opstod på mødet: “En form for 
anerkendelse til forskønnelse”. Der 
arbejdes videre med ideen på et 
kommende bestyrelsesmøde. 
 

d) Det bliver taget til efterretning 
e) Generalforsamling afholdes 2.3.2021. 

Der udarbejdes indkaldelse og 
dagsorden jvf. vedtægterne. 
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f) Besluttet. Desuden informeres om 
mulighed for flagning i Orø Nyt. 

5) Hvilke sager arbejder bestyrelsen med p.t. og 
indtil næste Generalforsamling februar 2021 
a) Flere Almene Boliger til Orø, Undergruppe 
b) Nye opdaterede Vedtægter, klar til næste GF 
c) Opdateret Forretningsorden, jf. ønske om 
nye opdaterede vedtægter. 
d) Juletræstænding? 
e) Referat fra møde i Odense om vandværker, 
SaDS 

a) Gruppen forsøger at få et møde i 
stand med aktørerne først i 2021, for 
at undersøge muligheder udover de 6 
besluttede boliger. 

b) Revidering er under udarbejdelse. 
c) Revidering er under udarbejdelse 
d) Det årlige juletræsarrangement 

aflyses, grundet Covid-19 
restriktioner. I stedet sættes en 
lyskrans op i Ø-flagstangen. Vi sætter 
lys på et nyt juletræ ved det gamle 
ø-kontor (nu Pizzahuset). Der 
indkøbes et juletræ til plantning, vi 
skylder ø-kontoret et. Alt er klart til 
29.11- 1.søndag i advent. 

e) Grundet Covid-19 restriktioner blev 
seminaret udsat til foråret 2021. 

 
6) Ny hjemmeside, opdateres af sekretæren. Nye 

GDPR regler og referater opdateres. 
 

7) Eventuelt 

Bestyrelsen v/ sekretæren kan fremover 
lægge referater mv. ind på hjemmesiden. 
Der bliver lagt reviderede GDPR regler op. 
 
Intet til eventuelt 

8) Næste møde  
 

 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 
14. januar kl. 19.30-21. 
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