Orø Beboerforenings
Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 27. april 2011.
1. Valg af dirigent.
John Weygaard blev valgt.
John Weygaard konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Valg af referent.
Annette Boldt blev valgt som referent.
3. Overdragelse af Orø Nyt.
Henrik Persson gjorde opmærksom på, at der i ”Vedtægter for Orø Beboerforening” i §3
står følgende ”Foreningens formål er at stå som samlingsorgan, herunder udgivelse af
bladet Orø Nyt…” Derfor skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvis man
vil ændre i formålsparagraffen, sagde han, hvis bladet skal overgå til anden forening.
Simon B. Hansen redegjorde for forslaget om overdragelse af bladet til en ny forening
”Lokalbladet Orø Nyt”. Hvor en gruppe borgere skal varetage udgivelse af bladet i et
formaliseret samarbejde med Ø-kontoret omkring regnskabsføring, fakturering af
annoncører og trykning af bladet. Ø-kontoret stiller ligeledes lokale til rådighed til
bladredaktionen.
Flere tilkendegav, at det var et spændende projekt som kunne gavne bladet. Men samtidig
var man også bekymret for beboerforeningens fremtid uden bladet. Beboerforeningens
formand Berit Tannebæk var ikke i tvivl om, at der fortsat ville være brug for
Beboerforeningen, og Anni Lunde udtrykte ligeledes Beboerforeningens vigtige rolle i
forhold til samarbejdet med Dansk Ø-Sammenslutning og Folketingets Ø-udvalg. Anni
efterlyste en mere aktiv Beboerforening.
Flere medlemmer mente, det var på grund af interne uoverensstemmelser i
Beboerforeningen, at bladet skulle overdrages til anden forening; men det lykkedes Simon
B. Hansen, at tydeliggøre at der ikke var uoverensstemmelser af nogen art i
Beboerforeningens bestyrelse.
Dirigenten konstaterede, at der skal afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling,
som skal tage stilling til vedtægtsændring af §3. Formanden indkalder dertil.
Dog besluttede denne generalforsamling, at man tilkendegav for eller imod forslaget om
overdragelsen. 14 stemte for forslaget, 2 imod og 3 hverken for eller imod.
4. Valg af bestyrelsesmedlem.
Anni Lunde blev valgt.
5. Valg af 2 suppleanter.
Ingen opstillede. Ingen valgt.
Generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen ikke selvsupplerer.
Bestyrelsesformand Berit Tannebæk takkede for et godt møde og dirigenten John
Weygaard for god ro og orden.
Mødet sluttede ca. 20.30

