
 
 

Formandsberetning 31-01-2020 

 

Kære Bruno brødre! 

 

 

Jeg vil gerne bede generalforsamlingen om at rejse sig op!! Og sammen med mig mindes afdøde 

broder, Aage Greve logenr. 87 Odsing og broder Erik Bruun logennr. 111 De fem Tårne, som har 

efterladt sig en tom stol og et tomrum i vores hjerter siden sidste generalforsamling: 

 

Æret være vores afdøde Bruno brødres minde. 

 

Tak. 

 

Der er i det forløbne år afholdt 2 kontaktudvalgsmøder.  

Og jeg må sige kære kontaktbrødre, det har altid været en stor fornøjelse og meget konstruktivt at 

være sammen med jer. I har alle hver især jeres meninger og holdninger og møderne foregår altid i 

en positiv og humoristisk ånd, tak for et rigtigt godt samarbejde i de sidste 3 år. 

Skal vi ikke skåle med dem. 

 

Vores helt store festaften i Bruno Vestsjælland règi er stadigvæk Ålespisningen som foregik her i 

salen d. 25-10-2019. 

Vi var 110 brødre til dette arrangement. Jeg kan kun sige jer alle mange tak for denne flotte 

tilslutning og tak fordi i mødte op med højt humør og positivt sind.  

Jeg kan i den forbindelse meddele at ålespisningen i år bliver fredag d. 30-10-2019. og vi håber på 

en lige så stor tilslutning i år. 

 

I december måned deltog jeg selv i et bestyrelsesmøde inde i Palæet med bestyrelsen fra Foreningen 

Bruno. I dette møde fik vi som sædvanlig lige et par småting ryddet af vejen og jeg er sikker på at 

der fortsat vil være godt og positivt samarbejde fremover. 

Jeg vil i forlængelse af dette samtidig sige en stor tak til broder formand Jørgen Falkenberg, broder 

sekretær Claes Frèder og broder kasserer Lars Søndergaard fra foreningen Bruno som altid er 

behjælpelig med gode råde hvis vi har brug for dette. Jeg vil bede dig broder Michael Kindslev om 

at tage en hilsen med hjem til bestyrelsen for Foreningen Bruno. 

 

Vi var ved årets udgang 207 medlemmer i Bruno Vestsjælland, en fremgang på 1 men vi kan 

sagtens være flere så jeg håber at, i kan motivere nogle flere brødre ude i logerne til at være med i 

denne hyggelige og festlige begravelsesforening 

 



På sidste års generalforsamling havde vi som underholdning valgt en dame som kaldte sig selv for 

”Stripper Åse” Vi havde nok håbet på at det kun ville blive i ca. 20 min det havde vi faktisk en 

aftale med hende om, men det valgte hun at lave lidt om på, men det gik jo alligevel. 

 

Som i kan se og selvfølgelig har sat jer ind i hjemmefra, så er der valg af formand i år ifølge 

vedtægternes § 4. 

Dem af jer som var til ålespisning, kan måske huske at jeg meddelte at i skal kigge rundt ude i 

logerne frem mod valget i dag, da jeg ikke genopstiller. Jeg har nu siddet som formand for ”Bruno 

Vestsjælland” i 3 år, og nu syntes jeg det er på tide at der kommer nogle andre og mere friske øjne 

på posten som formand. 

Det har været en kæmpe fornøjelse at være jeres Formand. Jeg har lært meget af at være formand og 

jeg har heldigvis lært mange af jer brødre, mere at kende end jeg gjorde i forvejen. Jeg vil bede jer 

om at tage lige så godt imod den nye formand som i tog imod mig. 

 

Jeg vil også gerne sige vores kasserer broder Jørgen Nielsen en kæmpe tak for et fantastisk godt 

samarbejde og nogle rigtig gode samtaler i løbet af de 3 år vi har arbejdet sammen i bestyrelsen, 

ikke kun i Bruno regì, men også alt muligt andet Ordensrelateret arbejde. Og vi har da også 

fornøjelsen af hinandens selskab til endnu en hyggelig weekend på Fællesrådet for Lejres årsmøde i 

august. 

     

Jeg vil slutte med at sige tak til de brødre heroppe i Ordensbygningen i Slagelse som altid stiller sig 

til rådighed med borddækning, stå i bar og alle de andre ting som skal gøres i forbindelse med et 

arrangement som dette. 

 

 

 

 

   


