
 

  Orø, 29. januar 2021 
Kære medlemmer! 

Kontingentopkrævningen for 2021 er netop udsendt med betalingsfrist d. 1. februar 2021. 

Desværre blev der ved en fejl påført teksten: kontingent for 2020. Dette er selvfølgelig en beklagelig trykfejl og 

vi håber på tilgivelse. Fejlen er menneskelig og kan jo ikke bortforklares, men sket er sket og ved betalingen 

den 1. februar 2021, har I selvfølgelig betalt kontingent på kr. 175 for året 2021. 

Problemet opstod, idet vi i første omgang mente at årstallet automatisk ændrede sig ved årsskiftet i 

kontingent-opkrævningsprogrammet, der håndteres af Nets. Da det så gik op for os, at systemet ikke selv 

korrigerede årstallet var det desværre for sent at ændre, idet dette skal ske senest 14 dage inden selve 

processen i Nets system, det system der giver data til PBS samt udskriver de nødvendige indbetalingskort. 

Ergo, de af Jer der har fået opkrævning via PBS skal intet foretage sig – betalingen sker som planlagt og 

gælder som nævnt ovenfor – for år 2021. 

De af Jer som af den ene eller anden grund ikke er tilmeldt PBS eller direkte har fravalgt dette praktiske 

”værktøj”, bedes derfor om alligevel at indbetale det udsendte Indbetalingskort per 1. februar 2021, hvor 

indbetalingen på de 175 kr. per medlem ligeledes gælder som kontingent for år 2021. Afsenderadressen på 

indbetalingskortet var ved en fejl, desværre ikke rettet i systemet til adressen for den nuværende kasserer. Vi 

beklager derfor overfor de medlemmer der har ha ft behov for at kontakte Henrik Persson og vi er selvfølgelig 

kede af at Henrik Persson derfor er blevet ulejliget unødigt. Henrik Persson er ikke længere kasserer i Orø 

Beboerforening, Henrik Persson fratrådte som bestyrelsesmedlem efter den afholdte Generalforsamling 

afholdt den 18. august 2020 i Orø Hallen. Vores nye kasserer er Hans Jakob A. Sørensen. 

Af kontingentet på kr. 175 går de 50 kr. direkte videre til Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS), 

således at hvert enkelt medlem på de 27 tilsluttede småøer, er med til at bidrage til det gode arbejde som SaDS 

udfører på vegne af småøerne, herunder selvfølgelig Orø. 

Sammenslutningen har direkte kontakter til Folketingets Udvalg for Småøer i Danmark og har gode 

kontakter til de relevante ministerier og styrelser som har direkte betydning for småøerne i Danmark. 

Indrykket i Orø Nyt (december nummeret), indkaldte vi til Ordinær Generalforsamling, tirsdag d. 2. marts kl. 

19 i Orø Hallen. Vi håbede på at det nuværende forsamlingsforbud kunne hæves så meget at vi kunne 

gennemføre denne annoncerede Generalforsamling.  

Med den seneste udmelding fra Statsministeriet i går aftes er det blevet mere usikkert. I vil naturligvis få 

besked såfremt Generalforsamlingen bliver udsat. 

 

På bestyrelsens vegne vil jeg ønske alle et forhåbentligt bedre forår 2021, end hvad vi oplevede i 2020. 

Mvh. Orø Beboerforening, Peter Bach Larsen, formand 


