Referat af ordinær generalforsamling i Beboerforeningen den 13. marts 2013

Tilstede var 18 deltagere incl. bestyrelsen – heraf 2 passive medlemmer.

Ad dagsordenens pkt. 1 – Valg af dirigent
Ib Ballisager blev foreslået og valgt uden modkandidater.
Ib Ballisager konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad dagsordenens pkt. 2 – Valg af referent
Berit Tannebæk blev valgt som referent.

Ad dagsordenens pkt. 3 – Formandens beretning
Kristian Krøger så tilbage til generalforsamlingen i 2012, hvor regnskabet så yderst problematisk ud, men
siden er blevet rettet op.
Færgesituationen har lagt beslag på megen tid og mange kræfter i bestyrelsen. Kristian Krøger er trådt ud
af Færgekontaktudvalget. Henrik Persson er indtrådt i stedet, og bidraget med en række beregninger, der
dokumenterer hvor billig færgedriften Orø-Holbæk er i forhold til andre Ø-færger.
Kristian Krøger foreslog oprettelse af en infogruppe for færgesagen – bl.a. for at få hjælp til at skaffe
presseklip, mødereferater m.v. Det er vigtigt at holde fokus på færgen!
Et andet omfattende projekt i det forløbne år var”Bliv Øbo Nu” i København den 12. maj 2012, hvor Orø
havde langt det flotteste bidrag til bosættelsesdagen. Der var et positivt samarbejde på tværs af øens
foreninger og grupperinger. Kristian Krøger takkede private sponsorer, Lokalforum og Holbæk Kommune
for sponsorater i forbindelse med bosættelsesdagen.
Regnskabet for 2011 medførte nærmest ”chokbølger”, som førte til at foreningens tidligere kasserer trak
sig. Henrik Persson overtog hvervet, og gik med stor energi i gang med at rekonstruere medlemslister og få
styr på økonomien i forbindelse med udskillelsen af Orø Nyt som selvstændig forening. Kristian Krøger
udtrykte en meget stor anerkendelse for Henriks indsats.
Beboerforeningen er blevet medlem af Støttegruppen for Ø-kontoret.
De projekter, som Beboerforeningen fremover vil fokusere på, er følgende:
- At fremme helårsbosætningen på Orø
- At fremme samarbejdet med Ø-sammenslutningen
- Evaluering af bosætningsprojektet
- Erhvervsprojekt – Ø.S.E. – Fællesskabet på Orø udvikler erhvervsvirksomhed på Orø . Der er etableret et
forskningsprojekt, som omfatter Orø, Sejerø og Hjarnø.
Kristian Krøger finder det beskæmmende, at der ikke gøres nok for at forbedre IT-forbindelser i
landdistrikterne. Han nævnte, at han har været i kontakt med landdistrikt-ministerens sekretær, og
derigennem er blevet lovet en mulighed for opfølgning på mødet med Folketingets Ø-kontaktudvalg.
Kristian Krøger afsluttede sin beretning med oplysning om, at foreningen fremover vil gøre mere brug af
workshop-modellen, da det er svært at få frivillige til at binde sig i længere perioder.

Herefter fulgte en række kommentarer og spørgsmål til beretningen:
Henrik Persson præciserede, at regeringen har lovet, at ALLE danskere skal have bedre bredbånd inden
2020 – men det er stadig en lang tidshorisont.
Margit Roug udtrykte forargelse over, at børn allerede fra 4 år skal betale for en billet til Holbækfærgen.
Merete Ruud Hansen omtalte problematikken med vilde katte og planer om indkøb af kattefælder– er det
noget som Beboerforeningen vil gå ind i? eller skal der stiftes en privat forening med det formål at redde
vilde katte?
Gitte Busk-Clausen opfordrer interesserede dyrevenner til at skrive om emnet i Orø Nyt.
Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 4 – Regnskab for 2012
Henrik Persson fremlagte regnskabet for 2012 og redegjorde for, hvorfor 2011 ikke var medtaget (ny
struktur på regnskabet – afskrivning på gamle debitorer på Orø Nyt – indtægter fra Orø Nyt.
Udgiften på 9.723,23 til Bosætningsdagen var godt givet ud! (Nettoudgift efter tilskud).
Posten ”Regnskabsassistance” kommer ikke til at figurere fremover, ligesom regnskabsprogrammet
E-conomic er for stort til et foreningsregnskab, og derfor heller ikke kommer til at figurere fremover.
Udgifter til ØSE-projektet er kilometerpenge, der ikke refunderes af selve projektet, men dækkes af
Beboerforeningen.
Erik Fuchs takkede for et dejligt, overskueligt regnskab.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 5 – Budget for det kommende år.
Der er p.t. 125 aktive medlemmer – bestyrelsen arbejder på at få flere, bl.a. opstilles en bod på
Energidagen, hvor nye medlemmer kan melde sig.
Der bevilges et ”sikkerhedsnet” på 3.000,- kr. til Ø-sammenslutningens generalforsamling – et beløb som
forhåbentlig ikke skal bruges.
Kontingentet for 2014 foreslås uændret – 175,- kr. pr. person.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 6 – Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde fremsat en række forslag til vedtægtsændringer:
§ 4 stk. 1 – Vedtaget
Stk. 2 – Passive medlemmer betaler ½ kontingent.
(Bestyrelsen opfordres til at undersøge, om der skal være en aldersgrænse på 18 år.)
Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 7 til 5 medlemmer.
Konsekvensrettelser, således at der skal være 4 tilstede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.
Vedtaget, at bestyrelsen igen konstituerer sig selv – dette for at skabe arbejdsro omkring bestyrelsen.

Ad dagsordenens pkt. 7 – Planer for 2013
De konkrete opgaver for bestyrelsen i nærmeste fremtid er:
Energidagen – 23. marts i Orø Hallen – hvor 9 udstillere kommer og forhåbentlig inspirerer øboerne til at
gøre op med store varmeregninger. Her opstiller Beboerforeningen en café/stand, hvor man kan købe kaffe
og kage, høre lidt om foreningens arbejde – og nye medlemmer kan melde sig ind.
Generalforsamling for Sammenslutningen af Danske Småøer – weekenden 31. maj – 2. juni 2013. Kristian
Krøger opfordrede de tilstedeværende til at melde sig som værtsfolk for Ø-repræsentanterne. Det er sjovt
og giver masser af nye input.
Det bliver en weekend af stor betydning for øen – også i forbindelse med Dronningens besøg den 3. juni.
Kristian er spændt på effekten af den eksponering, som Orø får i forbindelse med forårets og sommerens
aktiviteter.

Ad dagsordenens pkt. 8 – valg til bestyrelsen.
Kristian Krøger, Jens Bloch og Gitte Busk-Clausen valgt for 2 år.
Henrik Persson og Berit Tannebæk valgt for 1 år.
Der var ingen modkandidater.

Ad dagsordenens pkt. 9 – Valg af suppleanter
Jette Søster From Petersen valgt som 1. suppleant.
Stefan Kring valgt som 2. suppleant.
Der var ingen modkandidater.

Ad dagsordenens pkt. 10 – Valg af revisor(er):
Hanne Duelund valgt som revisor – Ib Ballisager valgt som revisorsuppleant.

Ad dagsordenens pkt. 11 – Eventuelt
Jens Bloch orienterede om, at OrøStrand har fået skuespilleren Nikolaj Coster-Waldau som protektor.

