
 

  Orø, 12. juni 2021 
Kære medlemmer af Orø Beboerforening,  

Vi genindkalder nu til den ordinære Generalforsamlingen 2021: tirsdag d. 17. august 2021 kl.19, afholdes: i Orø Forsamlingshus, 

Brøndevej 24, 4305 Orø. 

Dagsorden jf. Vedtægterne: 

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. 
8. Valg af suppleant(er). 
9. Valg af revisor(er). 
10. Eventuelt. 

Denne indkaldelse opsættes som opslag ved Orø Brugs, på vores hjemmeside: ww.orøbeboerforening.dk/nyhedsbreve, og samtidig 

sender vi via e-mail og per brev til de medlemmer, der endnu ikke har oplyst os deres mailadresse.  

Generelle nyheder: 

Fem nye bænke til Orø er nu indkøbt og opstillet som følger: to sæt ved Orø Færgen, (opstillet med hjælp fra Orø Bådelaug), to sæt 

ved Orø Stenen og et sæt ved Gl. Snave færgested (sidste to steder begge opstillet med hjælp fra Orø Cykelklub).  Vi takker også 

Henrik Ørngreen for stor hjælp med afhentning af bænkene hos producenten.  

De to sheltere, placeret ved Orø Strandcamping er nu flyttet ned til Noahs Ark v. Østre Færge. Campingpladsen kunne ikke længere 

have disse stående, idet de to sheltere, af Holbæk Kommune, blev talt med som antal hytter i alt på campingpladsen. Placering og 

betingelser for brug af sheltere kan læses på oroe.dk 

Skt. Hans aften, onsdag d. 23. juni fejres som tidligere ved Orø Strandcamping. Der kommer separat opslag på Facebook, på 

Beboerforeningens hjemmeside som ved opslag ved Brugsen. Arrangementet sker i samarbejde med Orø Strandcamping og vi har 

fået god hjælp af frivillige på øen.  

Programsat som følger: 

kl. 18 – 20 Spisning v/Orø Strandcamping. Der kommer separat opslag og information fra campingpladsen herom. 

kl. 20.15 ”Jazztoget” ankommer og spiller lidt god jazz 

kl. 20.30 Kåring af ”Årets Heks”  

kl. 20.40 Båltale v/ Pia Olsen Dyhr MF  

kl. 21.00 Bålet tændes – Midsommervisen synges vha. toner fra ”Jazz-toget” 

 

Pva. Orø Beboerforening, Peter Bach Larsen, formand                                                                                         

https://oroe.dk/oplevoroe/aktivinaturen/shelterpladser.html

