
 
    

General forsamling BRUNO Vestsjælland 

         Møde fredag den. 31/01-2020 

         Loge bygningen i Slagelse 
 

Br. formand Peter H. Overgaard bød velkommen. 

Vi har besøg af br. Michael Kinslev 

Der var 90 BRUNO brødre tilmeldt 

 

Punkt 1 

ordstyrer : br. Freddy Ottosen fra broder loge nr. 35, Concordia blev valgt 

referent br. Michael K. Thomsen, broder loge nr. 26 Kong Hroar 

det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt varslet september 2019 i Odd Fellow bladet. 

2 stk. stemmetællere blev valgt og der blev gjort bekendt med at godstående brødre fra distrikt     4 

& 13, samt broderloger nr. 26 & nr. 40 har stemmeret 

 

 

Punkt 2 

Formandens beretning : 

Afdøde BRUNO brødre blev mindet og efterfølgende 1 minuts stilhed. 

Der var en hilsen fra Br. Formand Jørgen Falkenberg, som desværre ikke kunne deltage. 

Beretningen vedlagt som bilag. 

Datoen for Ålespisning bliver fredag den 31. oktober 2020, invitation bliver udsendt. 

 

 

Punkt 3 

Kassererens beretning : 

Der har været nogle udfordringer i 2019, udsendte kontingent betalinger er end i spammail og 

derved er ikke blevet set af brødrene, så derfor må alle medlemmer gerne tjekke med øvrige 

BRUNO brødre i egen loge om den er modtaget. 

Dette har giver fejl i antal af medlemmer, vi er i dag 210 medlemmer. 

Denne aften er der blevet indmeldt 3 nye BRUNO brødre. 

Vi har en god fremgang i Vestsjælland. 

Udmeldelser skal ske gennem BRUNO VestSjælland til br. Kasserer Jørgen Nielsen. 

 

 



 
Ved sidste års ålespisning blev der solgt BRUNO nåle til kr. 420.-, det har senere vist sig at nålen 

ikke længere er guld og sælges nu for kr. 120.- pr. stk. 

Der refunderes differencen til dem der købte disse nåle denne aften, kontakt venligst br. Kasserer 

Jørgen Nielsen. 

Gennemgang af regnskabet, underskuddet er et bevist valgt, pengene bruges på BRUNO´s 

arrangementer ved nedsættelse af deltager betaling, 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

 

Punkt 4 

Indkomne forslag : 

Br. Formand fremlagde at §4 ønskes ændret med følgende tekst : 

Til valg som formand og kasserer for foreningen BRUNO Vestsjælland, kan kun vælges medlemmer 

af distrikt 4 & 13, samt broderlogerne nr. 26 Kong Hroar & nr. 40 Kong Skjold. 

Forslaget blev godkendt, love bliver opdaterede og lagt på hjemmesiden. 

 

 

Punkt 5 

Valg af formand : 

foregår i lige år. 

Bestyrelsen indstiller kontaktbroder Michael K. Thomsen, broderloge nr. 26 Kong Hroar. 

Der var ingen andre kandidater og ny formand blev valgt. 

Herefter skal der udpeges en ny kontaktbroder for nr. 26 Kong Hroar, besked til br. Kasserer. 

 

 

Punkt 6 

Valg af kasserer : 

foregår i ulige år. 

 

 

Punkt 7 

Valg af 2 revisorer : 

br. Steen Nielsen og br. Kurt Kulsø blev valgt for 1 år. 

Ikke andre forslag og derved genvalg. 

Valg af revisor suppleant 

Der blev foreslået br. Viggo Jørgensen, som her efter blev genvalgt 1 år. 

 

 



 
Punkt 8 

Andre sager : 

takke tale til br. afgående formand Peter Overgaard fra br. Kasserer Jørgen Nielsen. 

Br. Michael Kinslev takkede for deltagelse til aftenen generalforsamling og for det gode samarbejde 

der er opbygget. 

 

 

Der var en hilsen fra hele bestyrelse i København 

 

Tak til br. Dirigent for god ro og orden. 

Som har sagt ja tak til at være fast sekretær for BRUNO VestSjælland. 

 

Opfordring til at huske generalforsamlingen med BRUNO København i Skælskør 

lørdag den. 14. marts 2020.   HUSK venligst tilmelding. 

 

Tak for i aften 

Mødet sluttede kl. 18.40 

 

Til sidst en stor tak til broder logerne i Slagelse for at lægge hus til aftenens møde, samt en god 

servicering og ikke mindst br. Kurt Kulsø for planlægning. 

 

 

Ref. Br. Michael K. Thomsen                                                          Hjemmeside  - www.brunodk.com 


