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Beretning på ordinær generalforsamling,  
onsdag, den 27. februar 2019 kl. 19. 

 
Der er nu gået godt 4 år siden Foreningen købte Orø Forsamlingshus af Holbæk kommune og 
først i 2018 er det lykkedes kommunen, at få alle dokumenter vedr. handelen juridisk på plads.  
 
Min beretning dækker kalenderåret 2018, hvorfor det er naturligt at starte med første 
begivenhed, nemlig Nytårskur 2018, fredag, den 5. januar med James Bond som tema. Et 
vellykket arrangement med 52 deltagere. 
 
I 2018 havde vi vores 4. forpagter siden 2014, nemlig Mette Bengtson, som startede sin 
forpagtning 1. november 2017, men gav op som forpagter 30. november 2018. Herom senere i 
min beretning. 
 
Onsdag, den 14. februar afholdtes ordinær generalforsamling her i Forsamlingshusets sal, med 
47 stemmeberettigede deltagere. 
 
Vedtægterne blev ændret, så foreningens navn nu er:  
Foreningen Orø Forsamlingshus.  
 
Ole Nielsen meddelte på generalforsamlingen, at han havde siddet på formandsposten siden 
foreningen købte forsamlingshuset i 2013 og gerne ville have tid til andre gøremål. Derfor skulle 
der efter generalforsamlingen vælges ny formand på det konstituerende møde. Ny formand blev 
undertegnede. 
 
John Weygaard, vores mangeårige sekretær, udtrådte af bestyrelsen pga. sygemelding og døde 
desværre i maj 2018 af en uhelbredelig kræftsygdom. Vi vil altid mindes John’ s energiske og 
kreative indsats for at få Forsamlingshuset til at fungere til gavn for Orø. 
Ære være John’s minde. 
 
Som nyvalgt formand kunne jeg sige goddag til både gamle og nye bestyrelsesmedlemmer, samt 
suppleanter. Nemlig nyvalgte Malene Foverskov Nielsen, som blev vores nye kasserer, Steen 
Sejer, der valgtes som næstformand og som ny suppleant Lene Hansen, der blev vores sekretær. 
Ny revisorsuppleant blev Dan Bertelsen. 
 
Vedr. Forsamlingshusets bygninger, installationer og inventar er der da lidt at berette. 
Stolene i salen, anskaffet i januar 2017, har som omtalt i sidste års beretning en dårlig ryg (bøjer 
bagud) og leverandøren har tilbudt at tage alle 108 stk. stole tilbage til den pris vi har givet for 
dem (27.000 kr.). Vi skal så finde en ny stol og det er pt. ikke lykkedes, fordi en bedre og mere 
solid stol koster mere, formentlig et merbeløb på 20-25 tkr. og dem har vi pt. ikke i kassen. Så 
stoleproblemet er ikke løst. 
 
Til gengæld er vort gaskomfur i køkkenet totalrenoveret og kan efter udsagn fra reparatøren, nok 
klare 5 år mere. Det håber vi er rigtigt. 
 
Den nye el-ovn bruger mere strøm end den gamle ovn, hvorfor vores el-forsyning er opgraderet 
fra 35 til 50 Amp. 
 
I årets løb har der været mange drøftelser med billardklubben om deres husleje.  
Da de ikke ville betale den forhøjede husleje, blev lejemålet opsagt og billardklubben er flyttet ud 
af lokalet, som nu er til rådighed for Forpagter. 
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Forsamlingshusets bestyrelse stod igen i år for at arrangerer en sommerfest fredag, den 13. og 
lørdag, den 14. juli på sportspladsen over for Forsamlingshuset, hvor vi havde så stor succes i 
2017. Vejret var fremragende. 
Vi havde i år udvidet med ekstra teltplads, så der var god plads til de mange deltagere i 
bankospillet om de utrolig mange præmier.  
En stor tak til de mange erhvervsdrivende, turisterhverv og privatpersoner, som igen i år støttede 
Foreningen Orø Forsamlingshus, med en eller flere gevinster. Det er vi meget taknemmelige for. 
Desværre var der ikke så mange til bankospillet i 2018 som i 2017, så overskuddet faldt. Mere 
om dette ved gennemgang af årsregnskabet. 
Også lagkagekonkurrencen, lørdag, var igen i 2018 en stor succes, som trak mange tilskuere til. 
Alle lagkagerne blev efterfølgende solgt sammen med en kop kaffe. 
Lørdagens arrangement på sportspladsen med aktiviteter med sports lege for hele familien, var 
en stor succes, der var rigtig mange forældre som sammen med børnene havde nogle hyggelige 
timer på grønsværen med fodbold, rundbold, tovtrækning, sækkevæddeløb m.m.  
Arrangementet med Twostep LineDancers var et festligt islæt, hvor en række ø-boere fik lært lidt 
linedance under kyndig vejledning.  
Fredag og lørdag aften havde vi diskotek i teltet, hvor Bjarne Jensen sørgede for musikken. 
Bjarne spillede gratis, så også til ham skal der lyde en stor tak.  
På vores del af sportspladsen havde vi salg af grillpølser og toastbrød, medens Mette i 
Forsamlingshuset tilbød en spændende menu både fredag og lørdag. 
Om lørdagen var alle kræmmerne flyttet fra plænen ved Brugsen til Sportspladsen. Der var 
virkelig mange kræmmere og de udtalte bagefter, at der havde været stor aktivitet og fin handel. 
Vi overvejer også, at invitere kræmmerne til Sommerfesten i år. 
Der var de 2 dage Sommerfesten varede betydeligt færre gæster end i 2017. 
Alligevel har bestyrelsen besluttet at gennemføre en sommerfest i dagene fredag, den 12. og 
lørdag, den 13. juli 2019. I år bag ved Orø Hallen, hvor vi har et Tivoli fredag og lørdag 
(KimLarsenTivoli) og om lørdagen underholder den ”Levende Jukebox”, Kim Preuthun, i teltet fra 
kl. 18 – ca. 24. 
Sommerfesten i 2018 gav desværre kun et beskedent overskud. et utilfredsstillende resultat, i 
fht. det store arbejde det er at afvikle et så omfattende arrangement. Til de mange medlemmer 
af Foreningen Orø Forsamlingshus som sammen med bestyrelsen i flere møder planlagde og 
afviklede sommerfesten forbilledligt, skal der fra min side lyde et KÆMPE  STORT TAK!  Uden 
denne støtte er det ikke muligt at gennemføre et arrangement af denne størrelse. 
 
Mette Bengtson meddelte efter sommerferien, at hun gerne ville ud af Forpagtningsaftalen og på 
et ekstraordinært bestyrelsesmøde, den 18. september 2018, blev der indgået aftale med Mette 
om Forpagtningsaftalens ophør pr. 30. september 2018 og en plan for afviklingen af den gæld 
hun har til Foreningen Orø Forsamlingshus. Forpagtningsforløbet i 2018 har været en stor 
skuffelse og bestyrelsen forsøgte gentagne gange, at få forpagteren til at iværksætte en intens 
markedsføring, men det lykkedes ikke. 
 
Zuzanne Nielsen, kendt person og fast boende på Orø, havde tidligere tilkendegivet, at hvis 
forpagtningen af Forsamlingshuset blev tilgængelig, var hun interesseret. 
Efter nogle drøftelser og møder, blev der den 2. oktober 2018 udsendt en pressemeddelelse om, 
at Orø Forsamlingshus skifter forpagter og den 23. oktober 2018 blev der indgået en 
forpagtningsaftale med Zuzanne Nielsen, gældende fra 1. december 2018 og 13 måneder frem.  
Naturligvis med mulighed for forlængelse. 
Bestyrelsen håber så inderligt, at 5. gang er lykkens gang for vores Forpagter.  
I oktober og november 2018 forestod bestyrelsen selv driften af Forsamlingshuset, hvor det 
primært var Orø Seniorerne, der afviklede bankospil i oktober og november. Det gik fint. 
 
Lørdag, den 1. december 2018 åbnede Zuzanne Nielsen med et meget lækkert julefrokost tilbud 
til 99 kr. En stor succes med mange glade julegæster. 
 



Foreningen Orø Forsamlingshus 

- 3 - 

Foreningen Orø Forsamlingshus    •    Brøndevej 24    •   4305 Orø   •    cvr.nr. 30 29 83 22 

               tlf. 26 39 41 42       •       info@oroeforsamlingshus.dk      •       www.orøforsamlingshus.dk 

I december blev også afholdt julearrangement for børn, der fabrikerede juledekorationer, 
afsluttende med fakkeltog fra Forsamlingshuset til torvet ved Orø Bryghus. Fakkeltoget var 
arrangeret af Orø Beboerforening. En festlig begivenhed. 
 
3 aftener i begyndelsen af december afholdtes særarrangementer for nuværende og tidligere 
medlemmer af Foreningen Orø Forsamlingshus, hvor Zuzanne bød på en 2 retters menu til den 
meget fordelagtige pris af 75 kr. Undertegnede og Steen Sejer, vores næstformand, fortalte om 
husets historie, renoveringen af huset og Forpagters planer med husets anvendelse. Der var pæn 
tilslutning til alle 3 arrangementer og en god dialog om Forsamlingshusets anvendelse. 
 
For at slutte som jeg begyndte min beretning, nemlig med Nytårskuren, så blev den i år afholdt, 
fredag, den 4. januar med 60 deltagere. Et dejligt arrangement, men det kan I jo høre mere om i 
beretningen for år 2019, når vi har generalforsamling i februar år 2020. 
  
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for den store indsats for vort Forsamlingshus. Igen i år har der 
været mange opgaver som skulle klares og der er blevet brugt rigtigt mange arbejdstimer, 
særligt Sommerfesten var krævende. 
 
Til dig, Ole Nielsen: Tak for din dygtige varetagelse af formandskabet, og det store engagement 
ved tilrettelæggelse og gennemførelse af mange arrangementer igennem flere år.  
Du meddelte allerede sidste år, at du ikke opstiller til genvalg i år 2019.  
Ole, tusind tak for din utrættelige indsats for Orø Forsamlingshus. Vi kommer i bestyrelsen til at 
savne dig, men håber du stadig har lyst til at given en hånd med, når der er brug for dette. 
 
Til dig, Kis Krogsbøll, mangeårig suppleant og deltager i næsten alle bestyrelsesmøder og de 
mange aktiviteter og gøremål, der følger med i et hus med stor mangfoldighed, er der også en 
stor TAK.  
Du er en meget ihærdig og kvalitetsbevist person, og det har præget dit virke for Orø 
Forsamlingshus igennem alle årene. 
Vi kommer i bestyrelsen også til at savne dig. Stor tak til dig, Kis. 
 
Kasserer og bestyrelsesmedlem Malene Foverskov Nielsen meddelte i slutningen af januar 2019, 
at hun ønskede at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, som følge af et stort 
arbejdspres på hendes fuldtidsarbejde og på grund af en igangværende supplerende uddannelse. 
Bestyrelsen har naturligvis efterkommet Malene’s ønske og suppleant Lene Hansen er indtrådt i 
bestyrelsen. 
 
Til dig, Malene: Du har udført et meget kompetent og dygtigt arbejde som kasserer og været et 
kreativt medlem af bestyrelsen og hele tiden hjulpet med praktiske gøremål i forbindelse med 
vore arrangementer, såsom Sommerfest og Nytårskur. En stor tak for din indsats. Vi kommer til 
at savne dit glade smil og gode humør. Tak, Malene!   
 
Hermed er min beretning for år 2018 slut og den indstiller jeg på vegne af bestyrelsen til 
godkendelse. 
 
Værs’go Thor Brygge ordet er dit. 
 
Orø, 31. januar 2019 
 
Ib Ballisager 
Formand for Foreningen Orø Forsamlingshus 
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Opgradering EL 19.400,00

Øvrige vedligehold bygninger 3.285,54 22.685,54

Reparation komfur 9.344,00

Reparation opvaskemaskine 8.908,00

Øvrige vedligehold inventar 9.219,23 27.471,23

1.000,00

24,95

Sceneplader 1.771,00

Udendørs julebelysning 1.739,00

Øvrige småanskaffelser 1.099,30 5.634,25

Forplejning frivillige 737,00

Øvrige diverse 150,95 887,95

26.526,90

83.205,87
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240,00 950,00

Rente lån 1.050,00 1.050,00

73.107,47
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Forpagterafgift 

Indkøb til sommerfest og banko
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Udspecificeret årsregnskab 2018 
Indtægter 

Medlemskontingenter 

Andet 

Sommerfest 

Energinet 

Bankospil 

Renovation 

Specificeret total

Udgifter 

Lokaleomkostninger 

Varme 

Vand 

Forsikring 

Administrationsomkostninger 

Kontorartikler 

Porto 

Vedligeholdelse inventar 

Kontingenter 

Møder 

Telefon 

Andre omkostninger 

Vedligeholdelse bygninger 

Gaver og blomster 

Rengøringsartikler 

Småanskaffelser 

Diverse 

Gebyrer 

Bank 

Andre omkostninger i alt

Årets resultat 

Kreditorer 

Rente udgifter 

Kreditorer 

Udgifter i alt (eksklusiv sommerfest og banko)



Udspecificeret 

77.700,86

6.156,05

Tidligere forpagter Maja 9.547,46

Tidligere forpagter Mette 20.955,85 30.503,31

114.360,22

114.709,97

-26.349,75

88.360,22

Lån Ole Nielsen 26.000,00

114.360,22

Foreningen Orø Forsamlingshus 

Heraf grundværdi på 153.300 kr. 

Pr. 1 oktober 2013 er ejendommen 446 m2 kontantvurderet til 1.400.000 kr., 

Passiver i alt 

Gæld 

Passiver 

Aktiver 

Egenkapital ultimo 

Overført resultat 

Egenkapital primo 

Egenkapital 

Tilgodehavende 

Likivide beholdninger bank 

Renoveringsprojekt 

Aktiver i alt 
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Budget 2019 Budget 2018

Indtægter

Kontingenter 14.000,00                                 20.000,00                                 

Forpagter 50.000,00                                 70.000,00                                 

Holbæk Kommune 5.600,00                                   5.600,00                                   

Energinet 5.000,00                                   4.000,00                                   

Indtægter i alt 74.600,00                                99.600,00                                

Udgifter

Forsikringer 9.200,00                                   9.000,00                                   

Ejendomsskatter 4.000,00                                   4.000,00                                   

Lokaleomkostninger i alt 13.200,00                                13.000,00                                

Porto 100,00                                      100,00                                      

Kontorartikler 500,00                                      1.000,00                                   

Kurser -                                              300,00                                      

Kontingenter 500,00                                      500,00                                      

Møder 3.000,00                                   2.000,00                                   

Gebyr, bank 800,00                                      500,00                                      

Telefon 2.000,00                                   1.500,00                                   

Markedsføring 1.500,00                                   1.500,00                                   

Administration 2.000,00                                   2.000,00                                   

Administration i alt 10.400,00                                9.400,00                                   

Nyanskaffelser 15.000,00                                 40.000,00                                 

Vedligehold 12.000,00                                 10.000,00                                 

Reparationer 10.000,00                                 10.000,00                                 

Gaver og blomster 1.500,00                                   1.500,00                                   

Andre omkostninger i alt 38.500,00                                61.500,00                                

Omkostninger i alt 62.100,00                                83.900,00                                

Resultat 12.500,00                                15.700,00                                


