Foreningen Orø Forsamlingshus
Beretning på ordinær generalforsamling,
mandag, den 17. februar 2020 kl. 19.
Der er nu gået godt 5 år siden Foreningen købte Orø Forsamlingshus af Holbæk kommune og der
har været kæmpet for at få huset til at fungere til gavn for øens beboere, foreninger,
sommerhusbeboere og de mange turister og andre besøgende på Orø. Det er kun lykkedes
delvist, så den kommende bestyrelse har en stor opgave foran sig.
Min beretning dækker kalenderåret 2019 og frem til denne generalfosamling, hvorfor det er
naturligt at starte med første begivenhed, nemlig Nytårskur 2019, fredag, den 4. januar 2019.
Velkomstdrink, 3-retters menu i en festpyntet sal. En lun og vittig nytårstale blev holdt af Hans
Erik Hansen, Tak for det!
Hans Knudsen og Finn Sørensen sørgede for den musikalske underholdning, herunder fællessang,
suppleret af Malene Foverskov som DJ. Et vellykket arrangement med 61 deltagere.
I 2019 havde vi vores 5. forpagter siden 2014, nemlig Zuzanne Nielsen, som startede sin
forpagtning 1. december 2018, men sluttede som forpagter 31. december 2019. Forpagter og
Bortforpagter har ikke kunnet blive enige om de økonomiske vilkår for forpagtningen for år 2020.
Onsdag, den 27. februar afholdtes ordinær generalforsamling her i Forsamlingshusets sal, med
34 stemmeberettigede deltagere.
På generalforsamlingen valgtes følgende:
Bestyrelsen:
Keld Grøndal og Ib Ballisager blev genvalgt for 2 år.
Lene Hansen og Thor Brygge blev valgt for 1 år.
Suppleanter:
Niels E. Nielsen blev valgt for 2 år og Kirsten Brygge for 1 år.
Revisor: Peter Bach Larsen valgt for 2 år.
Revisorsuppleant: Ole Nielsen for 1 år.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Ib Ballisager, formand
Steen Sejer, næstformand
Lene Hansen, sekretær
Keld Grøndal, bestyrelsesmedlem

Thor Brygge, kasserer

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 tilbød at tage alle 108 stk. stole tilbage til den pris vi har givet for dem
(27.000 kr.).
Vi har fået nye stole, som I forhåbentlig sidder godt i. Det kostede foreningen en merpris på
15.375 kr. Nu skulle vi gerne have velfungerende stole de næste 10-15 år.
De 3 radiatorer i motionsrum og garderobe har fået digitale termostater for bedre styring af
varmen i de 2 rum, som Orø Forsamlingshus leverer varme til, selvom rummene tilhører
Elnebjerg Centret. Holbæk Kommune betaler for varmen.
Emhætten i køkkenet har fået ny ventilator og nyt aftræk for el-ovnen er blevet etableret.
Der er opbygget og indrettet nyt kølerum. I slikbutikken er etableret vask med kold og varmt
vand, samt afløb. Sensorbelysning i køkkengården er etableret. Keld har repareret paptagets
revner og Niels E. Nielsen fjernet fuglerede i skorsten. Ny støvsuger og andet inventar og
køkkengrej og service er indkøbt i løbet af året.
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Efter indbrud blev det besluttet at etablere et nyt låsesystem for hele Orø Forsamlingshus, hvilket
er effektueret af Keld Grøndal og Ib Ballisager, med professionel vejledning fra Holbæk Låse &
Alarm.
Bestyrelsen besluttede sammen med Forpagter, at der kan ydes rabat til medlemmerne af
Foreningen Orø Forsamlingshus, f. eks. 10 kr.´s rabat på dagens ret.
Fredag, den 31. maj kl. 19 var der 2 foredrag under temaet ”Orø Set fra Luften”.
Spisning kl. 18.
Ole Nielsen fortalte levende om Orø og de mange bydele med kendte bygninger baseret på
luftfoto taget i maj 2008.
Orø Droneservice v/Michael Arleth Schmidt fortalte om droneflyvningens muligheder og regelsæt,
samt viste en lille dronefilm fra Orø. Et velbesøgt og godt arrangement.
Tak til de 2 foredragsholdere. Vi fik 4 nye medlemmer den aften.
På Orødagen, søndag, den 2. juni havde bestyrelsen en stand foran Forsamlingshuset for
hvervning af nye medlemmer. Vi fik 5 nye medlemmer bl.a. andet besøgte borgmester Christina
Krzyrosiak Hansen og Kaare Dybvad (i dag boligminister) vores stand og Christina meldte sig ind
i foreningen.
Forsamlingshusets bestyrelse ved en aktionsgruppe bestående af Kirsten og Thor Brygge, Steen
Sejer og Keld Grøndal, stod i år for at arrangere vores Orø Sommerfest, fredag, den 12. og
lørdag, den 13. juli på sportspladsen bag Orø Hallen. Aktionsgruppen blev assisteret af en stor
gruppe frivillige hjælpere. Uden deres indsats kan et så stort arrangement ikke gennemføres.
EN KÆMPE STOR TAK TIL AKTIONSGRUPPEN OG DE MANGE HJÆLPERE!!
Håber I har mod på en sommerfest 10. – 11. juli 2020.
På pladsen havde Kim Larsen Tivoli opstillet tivoli med diverse forlystelser og et stort areal var
afsat til kræmmermarked om lørdagen.
Vi havde også i år udvidet med ekstra teltplads, så der var god plads til de mange deltagere i
bankospillet om de utroligt 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.
En tavle med logoer for alle sponsorerne var ophængt i teltet.
Der var fuldt hus af bankospillere, så bankospillet blev en stor succes.
Også lagkagekonkurrencen, lørdag, før bankospillet, var igen i 2019 en stor succes, som trak
mange tilskuere til. En udenø´s deltager vandt konkurrencen.
Alle lagkagerne blev efterfølgende solgt sammen med en kop kaffe/te.
Fredagen og lørdagens arrangement på sportspladsen med aktiviteter med sportslege for hele
familien, var en stor succes. Der var rigtig mange forældre, som sammen med børnene havde
nogle hyggelige timer på grønsværen med rundbold, tovtrækning, sækkevæddeløb m.m. og de
kunne forlyste sig i Tivoliet.
Arrangementet med droneopvisning fredag eftermiddag ved Michael Arleth Schmidt, Orø
Droneservice var en meget spændende oplevelse. Tak til Michael!
Fredag aften havde vi diskotek i teltet, hvor DISKO-Bjarne sørgede for musikken. Bjarne spillede
gratis, så også til ham skal der lyde en stor tak!
Lørdag aften sang og spillede ”Den levende Jukeboks” v/Kim Preuthun. Desværre ikke så mange
gæster som ønskeligt lørdag aften.
I teltet var der salg af diverse drikkevarer, samt kaffe/te og hjemmebagt kage. Tak til alle
kagebagerne!
I grillteltet salg af grillpølser og toastbrød og lørdag aften stod Steen Sejer og Sisse for helstegt
pattegris med bagt kartoffel og salatanretning leveret af Orø Forsamlingshus v/Zuzanne Nielsen.
En bragende succes! Der måtte suppleres med velsmagende grillstegt flæskesteg med sprød
svær. Stor tak til lørdagens madhold!
I teltet ved siden af grillteltet bød Orø Forsamlingshus på friture-stegte lækkerier.
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Orø Sommerfest år 2019 blev en stor succes og gav et overskud på godt 28 tkr., som vores
slunkne kasse havde god brug for.
Fredag, den 30. august 2019 var alle hjælpere fra sommerfesten budt til evalueringsarrangement
på det udendørs serveringsareal foran forsamlingshuset, hvor Steen Sejer sørgede for lækre
grillede pølser og brød, og vi nød diverse drikkevarer. Kirsten Brygge skrev referat over de
indhøstede erfaringer.
I uge 38 (16.-22. sep. 2019) holdt Zuzanne og Niels E. Nielsen ferie og Kirsten og Thor Brygge,
samt Sisse Strange Sejer og Steen Sejer påtog sig jobbet som ”Vikar-kokke og tjenere” og
tirsdag, torsdag, fredag og lørdag var der frokostmenu fra kl. 12-14 med flere frokostretter og
om aftenen kl. 17.30-20 kunne der vælges imellem 2 forskellige retter og desserter, hver af de 4
dage. Medlemmer af Foreningen Orø Forsamlingshus fik 10-15 kr. rabat pr. kuvert.
Onsdag, den 18. sep. 2019 fejrede Ole Nielsen (vores tidligere formand) sin 75 år´s fødselsdag
ved et dejligt velbesøgt arrangement i Orø Forsamlingshus.
Vikar-ugen var en stor succes med meget velmagende mad.
TUSIND TAK TIL DE DYGTIGE VIKARER!
Fredag den 11. oktober 2019 foredrag ved Ole Nielsen med titlen ”HISTORISKE BILLEDER II”
kl. 19 og med fælles spisning kl. 18. Desværre gik der ”knas” i computeren, så Ole’s foredrag
blev ikke det planlagte, men et alternativ. Alligevel et velbesøgt og godt arrangement.
Den 6. november 2019 startede Orø Koret med sit første arrangement ”Fællessang med Orø
Koret” kl. 19, med mulighed for at spise dagens ret kl. 18. De kommende arrangementer med
fællessang var den 1. onsdag i måneden, dvs. 4. december 2019 og 8. januar, 5. februar og 4
marts 2020. God deltagelse i fællessangen i november, december og januar.
Torsdag, den 21. nov. 2019 kl. 19 blev afholdt et gratis erstatningsforedrag om ”HISTORISKE
BILLEDER II” ved Ole NIELSEN og denne gang forløb alt som planlagt og de mange gæster nød
Ole´s gode fortællelyst og store viden om Orø. Der var mange til spisning af dagens ret kl. 18,
Zuzanne’s Herregårdsbøf med ovnstegte kartofler og rodfrugter, samt bearnaisesauce.
Den 1. december blev kl. 13-16 i Forsamlingshuset afholdt julearrangement for børn, der
fabrikerede juledekorationer. Kl. 16 fakkeltog fra Forsamlingshuset og køretur med ORØ-TOGET,
arrangeret i samarbejde med Orø Beboerforening. Juletræstænding kl. 17 med uddeling af godteposer til børnene og gløgg og æbleskiver til de voksne. En festlig begivenhed.
15. december 2019 dans om juletræet for børn og voksne, hvor julemanden uddelte godte-poser
til børnene og de voksne kunne nyde gløgg og æbleskiver, samt købe drikkevarer.
For at slutte året, som jeg begyndte min beretning, nemlig med Nytårskuren, så blev den i år
afholdt, fredag, den 10. januar 2020 med 54 deltagere. Et dejligt arrangement, med musik af
Sussanne Bram til middagen og fællessang, urpremiere for Orø Amatørscene og masser af glad
dansemusik ved DISKO-Bjarne. En festlig og glad aften med rigtig god stemning.
FRIVILIGE HJÆLPERE
I år 2019 har vi haft mange arrangementer, hvor de frivillige hjælpere har været en forudsætning
for, at arrangementerne overhovedet kunne planlægges og gennemføres.
Det gælder Nytårskuren, Orø Sommerfest, Vikar-ugen og foredragsaftenerne.
EN MEGA STOR TAK til alle de medlemmer af vores forening, som har givet en hånd med og til
nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer og deres ægtefæller, som har knoklet i mange
timer.
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BESTYRELSEN
Bestyrelsen i år 2019 har udvist stor virkelyst og idérigdom, samt evnet effektiv planlægning og
gennemførelse af arrangementer. Hertil kommer gode samarbejdsegenskaber i
bestyrelsesarbejdet, herunder økonomi, markedsføring, arrangementsidéer, planlægning og
gennemførelse af arrangementer, samt tilblivelsen af fremragende madoplevelser og suveræn
betjening. Endvidere gennemførelse af vedligeholdelses- og reparationsarbejder i
Forsamlingshuset.
Bestyrelsen har formået via de overskudsgivende arrangementer, at skabe det bedste
økonomiske resultat for foreningen, siden dens start og køb af Orø forsamlingshus. Forpagter
Zuzanne Nielsen, har betalt den aftalte forpagtningsafgift til tiden og dermed bidraget til, at
foreningen i dag er gældfri og har opnået et overskud for år 2019.
KÆRE BSTYRELSE: TAK FOR EN FATASTISK INDSATS!
PERSONLIGT
Jeg meddelte i juni 2019 til den øvrige bestyrelse, at jeg ønskede at udtræde af bestyrelsen ved
den kommende generalforsamling i februar 2020. Det blev naturligvis taget til efterretning.
Jeg har arbejdet med Orø Forsamlingshus i 9 år, først med assistance til John Weygaard i
forbindelse med de mange vanskeligheder ved Holbæk Kommune´s fravalg af engagement i de af
kommunen ejede forsamlingshuse. Senere alle udfordringerne ved køb af huset.
Arbejde som projektmedarbejder og projektmager, hvor John Weygaard og jeg med held i flere
omgange søgte offentlige økonomiske midler til renovering og energioptimering af Orø
Forsamlingshus. Projekter som alle er gennemført med succes og hvor der samlet er investeret
1,34 mio. kr. i Orø Forsamlingshus, så vi dag har bygninger og installationer, som til fulde kan
honorere, hvad et Forsamlingshus skal kunne. Fra februar 2014 var jeg menigt medlem af
bestyrelsen og de sidste 2 år har jeg været formand, der afløste Ole Nielsen.
Bestyrelsen har fra sit planlægningsmøde i nov. 2019 stadig en lang ønskeliste over ting, som vi
gerne vil gennemføre, hvis der var økonomi til det.
Jeg har nydt arbejdet, selvom det til tider har været meget hårdt og tidskrævende.
Mit helbred er heller ikke mere så godt, så jeg giver opgaven med at få vor 112 år gamle dame
”Orø Forsamlingshus” til at virke godt i Orø´s lokalsamfund over til den nye bestyrelse.
Tak for samarbejdet og de mange gode sociale oplevelser for mig og min kone, Aase.
AFGÅENDE BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER
Lene Hansen har meddelt, at hun ikke genopstiller og undertegnede udtræder efter eget ønske.
Kasserer Thor Brygge og suppleant Kirsten Brygge genopstiller ikke og suppleant Niels E. Nielsen
er fratrådt efter eget ønske i forbindelse med Zuzanne Nielsen’s ophør som forpagter.
Keld Grøndal udtræder efter eget ønske.
STOR TAK TIL DE AFGÅENDE PERSONER FOR DERES INDSATS I BESTYRELSEN.
DEN NYE BESTYRELSE
Der er 3 vigtige opgaver for den nye bestyrelse efter denne generalforsamling.
1. Ansættelse af en ny Forpagter til Orø Forsamlingshus
2. Arbejde ihærdigt for yderligere styrkelse af foreningens økonomi.
3. Støtte Forpagteren i bestræbelserne på, at Orø Forsamlingshus bliver et attraktiv spise- og
værested, et hus til fejring af mærkedage og et hus for kultur- og foreningsarrangementer.
God arbejdslyst og forhåbentligt med stor støtte fra mange medlemmer i Foreningen Orø
Forsamlingshus.
Hermed er min beretning for år 2019 slut og den indstiller jeg på vegne af bestyrelsen til
godkendelse.
Orø, 25. januar 2020
Ib Ballisager
Formand for Foreningen Orø Forsamlingshus
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