ORØ BEBOERFORENINGS GENERALFORSAMLING
Torsdag den 24. februar 2011 kl. 19.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.
3. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
til godkendelse.

Referat:
John Weygaard blev valgt som dirigent. John Weygaard konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og
gennemgik herefter dagsordenen.
Berit Tannebæk blev valgt som referent.
Steen Uja gennemgik kort årets aktiviteter i kronologisk rækkefølge, og konstaterede, at der var tale om en lidt ”amputeret” bestyrelse p.g.a. mange udtrædelser.
I april enedes bestyrelsen om ikke at være et kontrollerende
organ – der blev lavet en årsplan for de aktiviteter, bestyrelsen ønskede at gennemføre. De primære aktiviteter for bestyrelsen var herefter A) en hvidbog – hvordan er det at bo
og leve på en ø – oplysninger om færge, skole, turisme, seværdigheder, foreningsliv – alt hvad der er relevant at vide
for en tilflytter. B) Ungdomsklubbens vilkår og C) Kunstnergruppen på Orø.
Der blev aftalt en ny mødestruktur, hvor møderne skulle
deles op i arbejdsmøder med relevante gæster i den første
time af mødet, og herefter ordinære møder. Men allerede i
august væltede disse planer, da der opstod problemer på
Campingpladsen, hvor pladsen bad Beboerforeningen om
hjælp i forhold til lokalplan for området.
Herefter begyndte ”spareknivene at rasle”, både i forhold til
skole og færge. Beboerforeningen skrev til samtlige foreninger på Orø og indkaldte til fællesmøde den 9.11.2010. Man
blev enige om at udarbejde et fælles høringssvar til kommunen. Der blev indhentet forskellige input fra foreningerne og
fra folketingsmedlem Flemming Damgaard Larsen, der medvirkede ved et borgermøde i Hallen den 20.11.2010. Steen
Uja beklagede, at det fremsendte høringssvar aldrig var blevet lagt på Beboerforeningens hjemmeside.
Høringssvaret belyste, hvor vigtig færgen er for de fastboende: 92.000 passagerer i perioden 1.1. – 1.11.2010.
Der har været tanker i en del af bestyrelsen om en tættere
kobling med Ø-kontoret, eller på længere sigt et samlet Øforum til afløsning af såvel Lokalforum som Beboerforening
med Ø-kontoret som fælles administrator. Det er dog ikke en
enig bestyrelse, som står bag disse tanker.
Fra salen blev stillet spørgsmål fra Yvonne Gudbrandsson
om, hvad Campingpladsens problem var – det handler om at
pladsen ønsker at indrette legeplads indenfor 300-metersgrænsen, samt ønsker at opføre luksushytter på den tidligere
BMX-bane. Disse ændringer vil kræve en ny lokalplan med
deraf følgende væsentlige udgifter for pladsen. Efter at have
bedt om Beboerforeningens hjælp gik pladsens ejer til Lokalforum, hvorefter Beboerforeningen valgte at bakke ud.
Der fremkom yderligere spørgsmål fra John Weygaard om,
hvad Beboerforeningen har foretaget sig i forhold til miljøregler omkring affaldsafbrænding. Steen Uja svarede, at der
er dispensationsmulighed på små øer uden eget afbrændingsanlæg. Foreningen har ikke foretaget sig yderligere –

4. Fremlæggelse af regnskab til
godkendelse.

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

6. Behandling af indkomne forslag.
a) Forslag fra Jens Johan Dahlkild
b) Forslag fra Steen Uja Pedersen

det må overlades til den nye bestyrelse.
Endelig stillede Henrik Persson spørgsmål om, hvordan
kommunen kan spare 500.000 kr. på færgedriften uden samtidig at miste en del af det statslige tilskud. Steen Uja henviste til Indenrigsministeriets rapport om færgedrift på de
danske småøer – rapporten kan bl.a. ses på Biblioteket eller
Ø-kontoret, eller evt. downloades fra nettet.
John Weygaard konstaterede, at det er positivt, at øboernes
interesse for færgen nu er blevet kendt ud over storkommunens grænser og helt ind på Christiansborg. Herefter blev
formandens beretning sat til afstemning. Beretningen blev
enstemmigt godkendt.
Kasserer Steen Parkel gennemgik årets regnskab. Overskuddet på 32.210 kr. skyldes primært Orø Nyt, som har haft
større annonceindtægter og mindre trykudgifter end forventet – derudover er omdeling sket på frivillig basis.
Der blev stillet spørgsmål fra salen om alle på Orø modtager
bladet? Steen Parkel oplyste, at alle fastboende får bladet
husstandsomdelt – en række sommerhusbeboere får det
tilsendt mod betaling.
Henrik Persson ønskede uddybet, hvad ”regnskabsassistance” dækker over? Steen Parkel oplyste, at det var det
online-baserede regnskabsprogram Economic.
Regnskabet for 2010 blev enstemmigt godkendt.
Der blev stillet spørgsmål om, hvorfor der ikke var udarbejdet budget for 2011. Steen Parkel svarede, at da der var stor
udskiftning i bestyrelsen og uklarhed omkring foreningens
fremtid, havde han som afgående kasserer valgt ikke at udarbejde budget.
Dirigent John Weygaard bad om generalforsamlingens accept af, at der ikke var udarbejdet budget. Generalforsamlingen accepterede dette og godkendte samtidig, at det
kommende års kontingent er uændret.
Jens Johan Dahlkild har genfremsat sidste års forslag, hvor
den primære ændring var ønske om ændring af § 5 stk. 1 og
2, fra at bestyrelsen konstituerer sig selv til at der foretages
direkte valg til samtlige bestyrelsesposter. Derudover var der
forslag om ændring af § 6 stk. 2 for så vidt angår præcisering
af enkeltmedlemmers ønsker om dagsordenspunkter.
Der fulgte en debat om forslaget, Steen Uja og Annette Boldt
bakker op om direkte valg. Erik Fuchs, Berit Tannebæk og
Jannick Ringius fandt det unødvendigt at foretage direkte
valg til de enkelte bestyrelsesposter.
Henrik Persson fremkom med et kompromisforslag. Herefter
blev generalforsamlingen suspenderet med henblik på en
hurtig formulering af et klarere formuleret forslag.
Et nyt forslag formuleres herefter således:
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 7
medlemmer. I lige år vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, førstesuppleant og 1 revisor.
I ulige år vælges næstformand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, andensuppleant og 1 revisor.
Dette forslag blev vedtaget med 18 stemmer for og 7 imod.
(3 undlod at stemme).
Jens Johan Dahlkilds forslag om ændring af § 6 stk. 2 bortfaldt.
Jens Johan Dahlkilds forslag til ændringer af forretnings-

ordenen hører ikke under generalforsamlingen – forslaget
bortfaldt.
Jens Johan Dahlkilds forslag om nedsættelse af hurtigtarbejdende gruppe til løsning af forslag om tæt samarbejde med
Ø-kontoret inden udgangen af juni 2011 bortfaldt, da en
række juridiske og tekniske spørgsmål først skal være gennemgribende belyst.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Erik Fuchs (villig til
genvalg) Steen Parkel (genopstiller ikke) Annette Tannebæk
(genopstiller ikke) Jens Andersen
(genopstiller ikke).

8. Valg af suppleant(er). Da begge
suppleanter er indtrådt i bestyrelsen, skal der nyvælges 2 suppleanter.

Steen Uja frafaldt sit forslag om 1.000 kr. i mødediæter.
Der opstod en diskussion om de vedtagne ændringer var
gældende øjeblikkelig eller først fra og med generalforsamlingen i 2012. Med 19 stemmer for og 6 imod blev vedtaget,
at ændringerne først træder i kraft i 2012.
Fra salen blev stillet forslag om følgende kandidater til den
nye bestyrelse: Erik Fuchs, Christian Krøyer, Jannick Ringius,
Ib Ballisager, Henrik Persson, Lene Andersen og Jens Johan
Dahlkild.
Erik Fuchs og Christian Krøyer modtog valg.
De øvrige 5 ønskede ikke at opstille til bestyrelsen.
Herefter bemyndigede generalforsamlingen den nye bestyrelse til at yderligere 1 medlem.
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at finde 2
suppleanter.

9. Valg af revisor(er). På valg er:
Svend Bruun (villig til genvalg)
Jørgen Christensen (villig til genvalg).

Svend Bruun og Jørgen Christensen blev genvalgt som revisorer.

10. Eventuelt.

Arne Katholm orienterede om Kunstnergruppens arbejde.
Gruppen har indledt samarbejde med Gogo Næsted, som er
ved at oprette Kunstnergruppens hjemmeside.
Steen Uja takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og
dirigenten for deres indsats og overrakte gaver.
Dirigent John Weygaard takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen afsluttet kl. 21.00.

