
Referat fra generalforsamlingen 
Ved lokalforeningen BRUNO Vestsjælland den 5. februar 2016. 

Frederiksgade 15 Slagelse. 
 
 
Broder formand for Lokalforeningen BRUNO Vestsjælland, Leif Drescher broderloge nr.  
9 Andreas Holck bød alle Brunobrødre velkommen til generalforsamlingen, og takkede for husly 
her i Logebygningen i Slagelse 
 
 
1. Valg af dirigent. 

 
Som dirigent blev broder Jens Lau Færge fra Broderloge nr. 76, Asger Ryg, der 
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet 2 uger før, ifølge § 6 i foreningens 
Love.  

 
2. Formandens beretning;  
 

Velkommen til alle, især nye Bruno brødre og brødre, der er her på gæste visit for første  
gang. 
 
Vi har desværre haft brødre i vores lokalforening, der er afgået ved døden i 2015, så jeg 
vil gerne have at forsamlingen rejser sig og mindes vores brødre fra vores lokalforening 
BRUNO Vestsjælland. 
 
Br. Herluf Ankerbo loge nr. 107 Næstved, Br. Carl Sørensen loge nr. 106 Slagelse 
Br. Arne Andersen loge nr. 83 Skælskør 
 

Ære være Deres minde. 
 
Det har desværre været en lidt turbulent tid for vores forening BRUNO. Idet 
hovedafdelingen efter den ordinære generalforsamling, måtte indkalde til ekstra ordinær 
generalforsamling, der gav et mistillid til den siddende formand Br. Arne Hansen, Br. Arne 
Hansen havde investeret noget af foreningens midler, uden at have den fulde opbakning. 
Denne handling bevirket at flere bestyrelsesmedlemmer ønskede at udtræde af 
bestyrelsen. Efterfølgende blev der indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling, der 
her valgte en næsten ny bestyrelse. 

Men inden alt det kedelige havde Foreningen BRUNO ønsket, at der skulle være en 
sommertur lige som tidligere år. Det blev så undertegnede, der skulle arrangere en sådan 
tur, og dette blev til en tur til Flyvevåbnets redningshelikopter i Roskilde Lufthavn med 
efterfølgende frokost i det gl. vandtårn Toppen i Roskilde med ca. 60 personer til en rigtig 
god tur, med mange positive tilbagemeldinger. 

I vores lokalforening kan nævnes, at der har været den traditionelle Ålespisning her i 
Slagelse med ca. 75 Br. , der var med til at afvikle en rigtig festlig aften med højt humør. 
Der har ligeledes været afholdt 4 kontaktudvalgsmøder i lokalafdelingen hos forskellige 
kontaktbrødre, hvor vi hyggelig mødes- og planlægger vores arrangementer.  

Der har desværre været en afbrydelse på flere måneder af Foreningens hjemmeside, 
hjemmeside styres af hovedafdelingen. Hvilket jeg beklager meget, da det har givet lidt 
ekstra  arbejde for flere brødre, for oplysning- indmeldelser m.m.  
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Vi har i vores Lokalforening Vestsjælland BRUNO følgende kontaktbrødre 

Loge nr.  9  Kalundborg Br. Leif Drescher (formand) 
Loge nr. 12  Næstved Br. Helge Jørgensen 
Loge nr. 26  Roskilde Br. Michael Kaiser Thomsen 
Loge nr. 35  Slagelse Br. Sven Aage Nielsen 
Loge nr. 40  Holbæk Br. Steen Nielsen 
Loge nr. 60  Korsør Br. Bjarne Skovgaard 
Loge nr. 65  Haslev Br. Morten Jensen 
Loge nr. 66  Sorø Br. Kaj Erik Andersen  
Loge nr. 83  Skælskør Br. Henrik Nicolaisen 
Loge nr. 76  Ringsted Pt.  ingen kontaktbror 
Loge nr. 87  Nykøbing Sj. Br. Henrik C Jørgensen 
Loge nr. 106 Slagelse Br. Kurt Kulsø Larsen (kasserer)  
Loge nr. 107  Næstved Br. Ole Vejbæk 
Loge nr. 111  Kalundborg Br. Benny Johansen   
 
Sluttelig vil jeg gerne takke Logerne Slagelse for arrangement og det gode samarbejde vi 
har her i Vestsjælland 
 
Formand BRUNO Vestsjælland 
Br. Leif Drescher 

             
Formandens beretning blev godkendt.  

  
 
3. Kassererens beretning. (kontingent 2016) 

 
Broder kasserer Kurt Kulsø Larsen Broderloge nr. 106 Hellig Anders, kunne oplyse at 
bestyrelsen havde lagt op til Kontingentet for 2016 forbliver uforandret, dette blev bakket 
op af forsamlingen 

   
  Broder kasserer oplyste at der kun var èn revisor, som havde skrevet under på 
  regnskabet, da det ikke var muligt at få kontakt til den anden revisor. 
   
  Broder kasserer gennemgik regnskabet, 
 

Broder Peter Overgaard Broderloge 83 Broen, Skælskør spurgte til og man ikke skulle 
have stører egenbetaling til ålespisning, nu vor der var et underskud på denne konto på 
næsten kr. 6.000.- 
Kassereren kunne oplyse at det var kutyme at der blev givet tilskud til dette arrangement, 
men ville tage det op i bestyrelsen.  

   
  Regnskabet blev herefter godkendt.  
   
   
4. Forslag der skal være bestyrelsen i hænde inden den 31. december 2015 
  IAB 
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5.  Valg af formand, kasserer og 2 revisorer.  
 
  Valg af formand:  
  Broder Leif Drescher blev genvalgt som formand.  
   
  Valg af kasserer: 
  Broder Kurt Kulsø Larsen blev genvalgt som kasserer.  
   
  Valg af revisorer;  
  Genvalg af broder Steen Nielsen broderloge nr. 40 Kong Skjold.  
  Broder Allan Nicolaisen Broderloge nr. 83 Skælskør, blev valgt til ny revisor 
 
6.  Andre sager, om hvilket der kan forhandles, men ikke stemmes.  
 

Jim Olsen Broderloge nr. 60 Hammeren, forespurgte om man fremadrette, kunne sende 
regnskabet og dagsorden ud til brødre, evt. på mail. 

   Dette vil bliver tager op på næste bestyrelsesmøde 
 
  Oplysninger om nye arrangementer: 
  12-03-2016 Generalforsamling i hovedforeningen 
  13-08-2016 Sommerudflugt med hovedforeningen 
  21-10-2016 Ålespisning BRUNO Vestsjælland 
   
  Ændring kan ske, så hold øje med hjemmesiden, eller kontakt jeres kontaktbroder 
 
   
  Afslutningsvis takkede broder formand for genvalget, og en god  
  generalforsamling.  
 
  Mødet sluttede kl. 19:27 broder dirigent takkede for god ro og orden.  
 
  5. februar 2016  
 
  Referent: Jørgen R. Nielsen Broderloge nr. 9 Andreas Holck, Kalundborg 
 
 
Formand Br. Leif Drescher  Dirigent Br. Jens Lau Færge 


