
    

General forsamling BRUNO Vestsjælland 

         Møde fredag den. 9/03-2018 

         Loge bygningen i Slagelse 
 

Br. formand Peter H. Overgaard bød velkommen. 

Der var 71 BRUNO brødre tilmeldt 

 

Punkt 1 

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

Referent br. Michael Kaisler Thomsen, broder loge nr. 26 Kong Hroar. 

Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt varslet i Odd Fellow bladet. 

Stemme tællere, br. Jan Jantzen og br. Carl Brenbak blev valgt. 

 

Punkt 2 

Formandens beretning : 

Afdøde BRUNO brødre blev mindet og efterfølgende 1 minuts stilhed. 

Beretningen vedlagt som bilag. 

Datoen for Ålespisning bliver fredag den 26. oktober 2018, invitation bliver udsendt. 

 

Punkt 3 

Kassererens beretning : 

Gennemgang af regnskabet, herefter blev regnskabet godkendt. 

Bestyrelse havde talt om at overføre penge fra egenkapitalen til jubilæums kontoen med kr. 

50.000.- 

Her kom der modforslag om at dele beløbet med kr. 25.000.- til jubilæums kontoen og kr. 25.000.- 

til et tredje arrangement. 

Bestyrelsen vil ved deres næste møde drøfte mulighederne, kontaktudvalgs brødrene bedes 

overveje forslag om dette til mødet. 

Ved næste generalforsamling bliver dette fremlagt til godkendelse. 

 

 

 

 

 

 



 

Punkt 4 

Indkomne forslag : 

Br. Formand fremlagde at der ville være mere logisk at formand og kasserer bliver valg forskelligt 

år, formand på lige år og kasserer på ulige år. 

Dette påvirker også pkt. 6.    

Forslaget blev godkendt. 

 

Punkt 5 

Valg af formand : 

Broder formand Peter H. Overgaard blev genvalgt uden andre kandidater. 

 

Punkt 6 

Valg af kasserer : 

Bliver først aktuel i 2019. 

 

Punkt 7 

Valg af 2 revisorer : 

Genvalg af br. Steen Nielsen og br. Allan Nicolajsen 

 

Punkt 8 

Andre sager : 

Formanden skulle hilse fra br. Jørgen Falkenberg. 

Ønske om at dagsorden er trykt på bagsiden af regnskabet 

Br. Clas Freder opfordrede til deltagelse på generalforsamling i Haslev den 17. marts i Haslev. 

HUSK venligst at overholde deadline for tilmeldingerne, dette er primært til kontakt brødrene. 

 

Tak for i aften 

Mødet sluttede kl. 19.25 

 

Til sidst en stor tak broderlogerne i Slagelse for at lægge hus til aftenens møde. 

 

 

Ref. Br. Michael Kaisler Thomsen 

 

 

 

Bemærk ny hjemmeside  - www.brunodk.com 

 


