
 

1)  Dagsorden nr. 16-21 
a) Tilstede  
b) Afbud 

a) Henrik (HB), Lilian (LP), Mogens (MJ), Hans Jakob (HJ), Tianna
(TV) Sup. Hanne (HR), Connie (CR) 20 fremmødte medlemmer. 

2)  Valg af dirigent. Bo  

3)  Valg af referent. Tianna 

4)  Formandens beretning om 
foreningens virke, i det forløbne år 
til godkendelse. 

Beretning uddelt til alle fremmødte. Henrik fremlagde. 
 
Spørgmål/kommentar: 
-  Ø-Posten via SaDS (sammenslutningen af danske småøer) bør 
fortsat omdeles til alle, som der står på Orø Beboerforenings 
hjemmeside. 
Orø Beboerforening modtager kun blade til vores medlemmer. 
Hans Jakob følger op på teksten på hjemmesiden. 
Ros til Henrik som formand. 
Formandens beretning er godkendt. 

5) Fremlæggelse af regnskab til 
godkendelse. 

Mogens fremlægger. 
 
Spørgsmål/kommentar: 
- Hvordan beregnes kontingent til SaDS? Beregnes 
med 50,-pr. medlem af Beboerforeningen. 
- Annonce/reklame, hvad består det af? Noget af 
det er Orø Brochuren samt annonce i avisen til 
generalforsamling sidste år. 
- Indtægt fra medlemmer er faldet men kontingent 
til SaDS er steget, hvordan hænger det sammen? Fordi 
kontingent til SaDS beregnes ud fra sidste års medlemstal. 
Regnskabet godkendt. 

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

Mogens fremlægger.   

Spørgsmål/kommentar:                                                                       
- Er der taget højde for udgifter til OrøDagen? Er dækket for 
2022 og vil fremadrettet forsøges holdt udgiftsneutralt for Orø 
Beboerforening, da det er OrøKontoret der fremover sammen  
med styregruppen står for OrøDagen. 

Kasserer Mogens foreslår stigning af kontingent for 2023 med 
10,-                                                                                               
Forslaget debatteres med forskellige holdninger for og imod. 
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Debatten afsluttes med afstemning ved håndsoprækning og 
resultatet er: For 3 personer Imod 24 - forslaget er forkastet.  

Kontingentet fastholdes på 175,- for 2022-2023. 

7)  Behandling af indkomne forslag. 
 

Knud:  
”Der vil fremadrettet være adgang for medlemmer af Orø 
Beboerforening til at overvære bestyrelsesmøder”            
Ønsker åbne møder ud fra demokratisk betragtning, men at 
tilhørere selvfølgelig ikke har taleret under 
bestyrelsesmøderne. 
 
Forslaget debatteres for og imod. 
Den overvejende stemning er, at det fortsat skal være op til 
den siddende bestyrelse og derfor trækker Knud sit forslag 
tilbage.  
Henstillingen til den nye bestyrelse er at afholde åbne møder i 
muligt omfang. 

8)  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Tianna Vinther og Henrik Bøtkjær 
er på valg og ønsker ikke genvalg. 

Kandidater: Birgitte Larsson, Knud Ahm. Begge er valgt. 

9)   Valg af suppleanter - Der skal  
vælges 2.  

Kandidater: Signe Olsen, Jan Olsen. Begge er valgt. 

10)  Valg af revisor - Der skal vælges 1 Kandidat: Bo Overgaard Høifeldt. Er valgt. 

11)   Valg af revisorsuppleant - Der     
skal vælges 1.  

Kandidat: Peter Bach Larsen. Er valgt. 

12)  Evt. Ønske om at starte møder med præsentation af bestyrelsen. 
Erkendtlighed som tak for indsatsen til Erling som revisor og til 
Bo som dirigent. 
Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
med blomster. 
OrøDagen: Hanne, Henrik, Tianna og Birgit fortsætter som 
styregruppe på OrøDagen fremover. 
Bo runder generalforsamlingen af og takker for god ro og 
orden. 

 Ref. Tianna Vinther 28.04.22 
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Henrik, Formand   Bo , Dirigent 


