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DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLINGEN I ORØ BEBOERFORENING 
Afholdt, tirsdag d. 17. august 2021 kl.19- 22 i Orø Forsamlingshus 

 
1.        Valg af dirigent. 
2.        Valg af referent. 
3.        Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år til godkendelse. 
4.        Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
5.        Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
6.        Behandling af indkomne forslag. 
7.        Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

A).        På valg er: 2 medlemmer til en periode på 1 år 
B)       3 medlemmer til en periode på 2 år 

8.        Valg af suppleant(er). 2 till en periode på 1 år 
9.        Valg af revisor for en periode på 1 år samt valg af revisorsuppleant for 1 år. 
10. Eventuelt. 
================================================================ 

Referat af GF i Orø Beboerforening den 17. august 2021 

Der mødte 38 stemmeberettigede op til Generalforsamlingen 

Ad.1). Valg af dirigent – Ib Ballisager vælges som dirigent.  

 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og der var 38 
 stemmeberettigede ved generalforsamlingen. 

Ad.2).  Valg af referent – Tine Just vælges som referent 

Ad.3).  Formandens beretning er vedhæftet som bilag. 38 stemmer for formandens beretning 

Spørgsmål fra salen til formandens beretning: 

a. Hvilke spørgsmål har Beboerforeningen fået svar på under mødet i 
Korsør m/SaDS. Henrik ville have ting afklaret vedr. lovgivningen vedr. færgefarten til 
småøerne og fik svar.  
b. Beboerforeningen har kontaktet Frans Ourø i 2020 vedr. muligheden for 
læge halvanden dag om ugen på øen, men bør gøre dette igen, hvis det er muligt, 
hvem skal så betale for denne ekstra ydelse, og hvorfor koster denne evt. ekstra for 
regionen ? 
c. Nye almene boliger: Har VAB fået det tilskud som Boligministeriet har 
lovet til  småøerne? VAB har søgt, men vi ved ikke om de faktisk har modtaget 
tilskuddet. 
d. Færgekontakt-udvalget: Har Beboerforeningen ikke følt sig kaldet til at 
indkalde til et borgermøde for at lave et nyt kontaktudvalg. Svar: nej det har ikke 
været muligt under Corona forsamlingsforbuddet, endvidere henhører 
Færgekontaktudvalget u/Lokalforum, som jo snart kommer igang igen. Vi forventede 
de kom i gang primo 2021. 
e. Kan Beboerforeningen tage kontakt til Orø-Nyt med mål om at etablere 
et nyt Orø-NYT. Svar: Vi har kontaktet Orø-Nyt og Simon Bordal svarede at der ville 
blive indkaldt til et borgermøde i efteråret ang. evt. fortsat udgivelse af bladet. 
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f. Beboerforeningen skal tage kontakt til VAB og sørge for at lægge pres 
på vedr. etableringen af nye lejeboliger. (Taget til efterretning). 

Opfordring fra salen: Lad os nu være positive stemt for Orø Beboerforening og det 
stykke frivillige arbejde der laves! 
  

Ad.4). Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Regnskabet var udleveret på GF 
og     gennemgået af kassereren. 38 godkendte regnskabet. 

a. Der stilles spørgsmål vedr. NETS omkostninger samt de direkte 
omkostninger. Svar: direkte omk. er primært omk. til omdeling af Ø-Posten samt 
indkøb af nyt flag og en ny flagline. Nets-omk. er faktisk debiterede omk. fra NETS. 

Ad.5). Fremlæggelse af budget for 2021. Budget og kontingent blev godkendt med 38 
stemmer for. Kontingent er således uændret kr. 175/medlem for år 2022. 

Ad.6). Indkomne forslag:  

a. Lilian præsenterede bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer. 
Vedtægtsændringer blev uddelt på GF.  Forslag vedtaget med følgende ændringer til 
forslaget: 
      §9 stk.  2: På Brugsens opslagstavle og på mail til de medlemmer, der har en 

registreret mailadresse og med brev til de medlemmer uden en registreret 
mailadresse. 

 §10: ..På Brugsens opslagstavle ..og på mail til de medlemmer, der har en 
registreret mailadresse og med brev til de medlemmer uden en registreret 
mailadresse. 

 De fremlagte Vedtægtsændringer som forelagt og modificeret på GF, godkendtes 
herefter med 38 stemmer. 

b. Lilian Petersen stillede et forslag om organisationsudvikling af Orø 
Beboerforening. Bilag er uddelt på GF. Forslaget godkendtes med 38 
stemmer. 

  
Ad. 7). Valg af bestyrelsesmedlemmer - 3 medlemmer for 2 år, 2 medlemmer for 1 år. 
 Følgende medlemmer stillede op til valg i bestyrelsen: 

Hans Jakob A. Sørensen, Lillian Petersen, Mogens Johansson, Henrik Bøtkjær,  
samt Tianna Vinther  

Ad.8).  Valg af suppleanter for 1 år: Følgende blev valgt: Hanne Ringius og Connie Rau. 
Ad.9). Valg af revisor samt revisor suppleanter: 

a) Der var 2 kandidater til revisorposten: Hanne Duelund samt Erling Bjørn Jensen.  
Erling fik 34 stemmer og Hanne fik 4 stemmer. 
Resultat:  Erling Bjørn Jensen blev valgt som revisor. 

b) Helene Garly blev valgt som revisorsuppleant, (ingen modkandidater.) 

Ad.10). Evt.  
Ingen yderligere kommentarer, men tillykke med valget til den nye bestyrelse. 
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Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 21:40  

Næstformanden takkede herefter dirigenten for at lede Generalforsamlingen på en 
ordentlig og rimelig måde og takkede de 3 fratrådte bestyrelsesmedlemmer for deres 
indsats det sidste problemfyldte Corona-år. Takkede også Hanne Duelund for mange 
års tro revisor indsats. 

 

Dirigent: 

 

______________________ 
Ib Ballisager 

===================================================================== 

Bestyrelsen konstituerede sig straks efter GF-afslutning og fordelingen blev således: 
Formand blev: Henrik Bøtkjær, valgt for 1 år 
Næstformand blev: Lilian Petersen, valgt for 2 år 
Sekretær blev: Tiana Vinther, valgt for 1 år 
Kasserer blev: Mogens Johansson, valgt for 2 år 
Bestyrelsesmedlem og Ø-repræsentant, SaDS: Hans Jakob Arli Sørensen, valgt for 2 år  
  
(Der blev ikke valgt en repræsentant til Færgekontakt-udvalget.) 

 


