
 

Indkaldelse til generalforsamling udsendt den 06. maj 2022 

Vi er af en borger blevet gjort opmærksomme på, at vi i vores første indkaldelse til generalforsamling har 
lavet fejl. Det beklager vi og indkalder hermed, med ny dato/sted og enkelte rettelser. 

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Orø Lokalforum 

NY DATO: mandag den 30. maj 2022 kl. 19:00 
NYT STED: Orø Kultur- og Forsamlingshus - Brøndevej 24 - 4305 Orø 

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Færgekontaktudvalg oprettelse og afstemning. 

a. Afstemning om ændringsforslag til kommissorium (bilag 1.). 

b. Godkendelse af kommissorium. 

c. Valg af borgerrepræsentanter. 

4. Formandens beretning om foreningens virke, til godkendelse. 

5. Fremlæggelse af regnskab og budget. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 

Kirsten Flemming Nielsen og Niels Fynbo - Som begge modtager genvalg. 

8. Valg af suppleanter (der skal vælges 2). 

9. Valg af revisor. 

10. Valg af revisor suppleant. 

11. Eventuelt 

Forslag og emner: 
Generalforsamling: Forslag og emner, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde 
senest én (1) uge før generalforsamlingen afholdes. 
 
Færgekontaktudvalg: Ændringsforslag til udkast for færgekontaktudvalgets kommissorium, skal være bestyrelsen i 
hænde senest én (1) uge før generalforsamlingen afholdes. Ændringsforslag vil blive offentliggjort på vores 
hjemmeside onsdag den 25. maj 2022. 
 
Forslag, emner og ændringsforslag kan sendes på e-mail: kontakt@oroelokalforum.dk eller som almindeligt brev til: 
Orø Lokalforum c/o Orøkontoret, Orø Havn 3, 4305 Orø. Marker venligst tydeligt om din henvendelse drejer sig om, 
”Forslag og emner til generalforsamlingen” eller ”Ændringsforslag til færgekontaktudvalgets kommissorium”. 
 
Stemmeberettiget og valgbare er: 
Medlemmer af Orø Lokalforum som er fyldt 16 år og er bosat i lokalområde 4305. Hvert medlem har én stemme ved 
afstemninger og kun ved personligt fremmøde. Medlemskab kan opnås ved udfyldelse af blanket på 
generalforsamlingen eller via Lokalforums hjemmeside. Medbring venligst sygesikringsbevis samt billede id. 
 
Kopi af regnskab, budget og formandsberetning vil blive udleveret ved indgangen. 
 
Vi glæder os til at se jer! 
Med venlig hilsen 
 
Orø lokalforum 
Simon, Mogens, Jørgen, Kirsten og Niels 



 

Indkaldelse til generalforsamling udsendt den 06. maj 2022 

 
------------------------ Bilag 1. ------------------------ 

 

 
Kommissorium for Færgekontaktudvalg (udkast) 
Færgefarten Orø ‐ Holbæk (kommunalt ejet) og Østre Færge A/S (privatejet) 
 

Baggrund: 
Færgefarten Orø - Holbæk har efter den 1. januar 2007 været ejet af Holbæk Kommune og er underlagt udvalget 
Klima og Miljø og organisatorisk placeret i Vækst og Bæredygtighed. 
 
Østre Færge er et privatejet aktieselskab, CVR nr. 63509019, Østre Færge A/S, Østre Færgevej 70, 4305 Orø. 
 

Formål: 
Færgekontaktudvalgets opgave er at fungere som et rådgivende organ der varetager dialog og formidling mellem 
færger og passagerer. Det er her forslag fra begge parter drøftes og finder løsninger. 
 

Færgekontaktudvalgets opgaver er: 
1. At drøfte fremlagte borgerforslag til ændringer og forbedringer af færgefartens transport- og 

passagerservice. 
2. At fremføre forslag, som der er enighed om i Færgekontaktudvalget til færgernes ledelse. 
3. Orientere om relevante forhold vedrørende færgedriften til Orøs beboere, når behov herfor konstateres. 

 

Færgekontaktudvalgets Sammensætning 
Færgekontaktudvalget er sammensat af op til 6 repræsentanter fra Orø, heraf udpeges 4 medlemmer af henholdsvis 
Orø Lokalforum, Orø Beboerforening, Orø Bådelaug og OrøKontoret/Turisthuset. 2 medlem vælges på en 
generalforsamling indkaldt af Orø Lokalforum. Kontaktudvalgsmedlemmer skal være bosiddende på Orø. Valg 
foretages hvert andet år. Genvalg er muligt. 
Færgekontaktudvalgets konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. 
 

Færgekontaktudvalgets møder 
Udvalget afholder møder 4 gange årligt eller når der måtte være behov herfor. 
Ved Færgekontaktudvalgets møder deltager repræsentanter fra de 2 færger efter behov. 
 
Færgekontaktudvalget er et underudvalg hos Orø Lokalforum og refererer til dennes bestyrelse. 
 
Kommissoriet er godkendt af Orø Lokalforum og på ordinær generalforsamling den 30. maj 2022 samt af færgernes 
ledelser. 
 


