
 

  Orø, 24. februar 2021 

 

 

Kære medlemmer af Orø Beboerforening, 

Beboerforeningens bestyrelse informerer hermed om udskydelse af den ordinære 

Generalforsamling 2021. Indrykket i Orø Nyt (december nummeret), havde vi indkaldt til Ordinær 

Generalforsamling, tirsdag d. 2. marts kl. 19 i Orø Hallen.  

Grundet den seneste udmelding fra regeringen, må vi desværre udsætte den ovennævnte indkaldte 

Generalforsamling til tirsdag d. 27. april 2021. kl. 19 i Orø Hallen. 

Dagsorden er som annonceret i Orø Nyt, december 2020 og jf. vores vedtægter.  

Såfremt vi med kort varsel igen bliver nødsaget til at udskyde den nu indvarslede ordinære 

Generalforsamlingen d. 27. april 2021, vil vi oplyse dette via vores hjemmeside: 

www.orøbeboerforening.dk/nyhedsbreve, og samtidig igen skrive ud til alle medlemmerne via mail.  

Bestyrelsen har nu siden sidste Generalforsamling i august 2020, forsøgt at tilpasse sig de løbende 

opståede problemstillinger, dels pga. fratrædelse fra bestyrelsen (med indsættelse af de på seneste 

Generalforsamling to valgte suppleanter), dels pga. de mange og skærpede Corona-restriktioner vi 

har oplevet med begrænset forsamlingsret, manglede mødelokale pga. skolens Corona 

nedlukninger samt ikke mindst en udfordring med at få en nyvalgt bestyrelse til at arbejde effektivt 

og konstruktivt sammen. For nuværende er der kun to ud af den tidligere bestyrelse der har 

arbejdet sammen mere end 1 år. Vi forsøger med hiv og sving at gøre vores bedste for at arbejde 

med fælles mål og for at kunne kommunikere fælles ud til omverden her fra lille Orø. Det er derfor 

også vigtigt når vi afholder næste Generalforsamling, at vi får opbakning og ikke mindst får 

fremmøde fra mange af vores mere end 200 medlemmer, således at der er et repræsentativt udvalg 

af mulige kandidater til stede, med det formål at drive Beboerforeningen videre efter næste 

Generalforsamling. Der er p.t. 4 ud af 5 nuværende bestyrelsesmedlemmer på valg og vi har p.t. 

INGEN suppleanter, så der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen 

ved næste GF som vi forhåbentlig kan gennemføre d. 27. april 2021.                                                                                                                      

 

 Pva. Orø Beboerforening, Peter Bach Larsen, formand 


