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Referat fra Foreningen Brunos ordinære generalforsamling, 

lørdag den 19. marts 2019 kl. 10:30 i ordensbygningen i Frederikssund. 

 

Den ordinære generalforsamling blev afholdt med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere. 

3. Bestyrelsens beretning om Foreningens Brunos aktiviteter siden sidste ordinære 

generalforsamling. 

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår, herunder af kontingent 

til begravelseskassen og eventuel jubilæumsfond. 

6. Behandling af indkomne forslag: bestyrelsen har modtaget ét forslag. 

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

I ulige år vælges formand, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 

bestyrelsessuppleant: 

a. Formand Jørgen Falkenberg (modtager genvalg). 

b. Kasserer Lars Søndergaard (modtager genvalg). 

c. Bestyrelsesmedlem Michael Kinslev (modtager genvalg). 

d. Valg af én bestyrelses suppleant. 

 

I lige år vælges sekretær, 1 bestyrelsesmedlem og 1 bestyrelsessuppleant. 

Genvalg kan finde sted. 

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for 1 år. Genvalg kan finde sted. 

9. Eventuelt og beretninger fra lokale kontaktbrødre.  

 

Broder Formand bød velkommen – specielt til nye Bruno brødre, der deltog for første 

gang. 
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Fireogfyrre medlemmer blev registreret ved ankomst – én dog i restance og en broder ikke 

af tredje grad, det vil sige toogfyrre stemmeberettigede. 

 

1. Valg af dirigent 

Broder Michael Kaisler Thomsen fra broderloge nr. 26 Kong Hroar blev valgt. Broder 

Dirigent takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 

og beslutningsdygtig. 

 

2. Valg af stemmetællere 

Broder Henrik Nicolaisen, broderloge nr. 83 Broen. 

Broder Carsten Thyge Pedersen, broderloge nr. 83 Broen. 

 

3. Bestyrelsens beretning. 

Siden seneste generalforsamling havde vi mistet Bruno-brødre, som blev behørigt 

mindet. Sommertur til Arbejdermuseet. Produktion og fremsendelse af brochure. 

Injecto A/S aktier ønskes fortsat solgt. Nye Bruno-nåle beklageligvis ikke nået frem til 

generalforsamlingen. Formanden afsluttede sin beretning med at takke bestyrelsen og 

Bruno Vestsjælland for samarbejdet i 2018. 

 

Brunos sommertur gik i 2018 til Arbejder museet i Rømersgade i København, og det 

blev en meget informativ formiddag, hvor vores guide fortalte om arbejderlivet og 

arbejdernes levemåde op gennem forrige århundrede. 

 

Injecto A/S er stadig en dårlig forretning, og det er måske derfor, at tidligere formand 

broder Arne H. Hansen ikke har reageret på bestyrelsens henvendelser omkring salg. 

 

Sommerturen 2019 går til By- og overfarts museet i Korsør lørdag den 10. august, 

hvor der vil være omvisning.  
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BRUNO generalforsamling 2020 finder sted i ordensbygningen Havnevej 46, 4230 

Skælskør kl. 10:30. 

 

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

  

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Årets resultat viser et samlet overskud på 123.505 kroner. 

Resultatet af kontingentregnskabet er tilfredsstillende, men medlemstal er atter 

faldende og udgør ved årets udgang 433 medlemmer (2017: 440), hvoraf 370 (2017: 

379) er medlem af Begravelseskassen. 

 

Begravelseskassen har for første gang i fem år overskud på 74.705 kroner, hvilket 

især kan henføres til, at der blot er udbetalt begravelseshjælp til de efterladte efter fem 

brødre mod tolv sidste år, men også til forhøjet kontingent til begravelseskassen. 

 

Alderssammensætningen gør, at risikoen for Begravelseskassen øges. Presset på 

indbetaling stiger derfor i takt med, at brødrenes alder stiger. 

 

Formuen i Begravelseskassen udgjorde per 31. december 2018 1.299.388,22 kroner, 

som sammen med brødrenes forventede indbetalinger indtil dødsfald svarer til, at 

forpligtelsen overfor trehundrede brødre er afdækket. Overslagsmæssigt er tres 

medlemmer således ikke afdækket. 

 

Spørgsmål: 

Broder Ervin Frank, broderloge nr. 28 Hafnia: 

Regnskabet er ej underskrevet. 

 

Broder Dirigent: 

Det foreligger et underskrevet regnskab. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 
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5.  Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår, herunder af 

kontingent til begravelseskassen og eventuel jubilæumsfond. 

 

Bestyrelsens forslag: 

 

Kontingent   kr. 100,00 uændret 

Jubilæumsbidrag kr.   30,00 uændret 

Begravelseskasse  kr. 475,00 (forhøjet fra kr. 450,00) 

 

Kommentarer: 

Broder Ronald Brokfelt, broderloge nr. 11 Columbus: 

Pas på med at prisen ikke bliver for højt – oplever at det er svært at få nye 

medlemmer. 

 

Broder Kasserer: 

Bestyrelsen er opmærksom på problemstillingen, men foreningen har en forpligtelse. 

 

Broder Formand: 

I henhold til § 5 i Begravelseskassens vedtægter har vi en forpligtelse. Foreningen 

ønsker at undgå at opkræve kollekt. 

 

Broder Otto Pedersen, broderloge 69 Frederik den 3.: 

Helt fint at bestyrelsen ser fremad. Kan kun tilslutte sig forslaget. 

 

Broder Lars Persson, broderloge nr. 3 Nordstjernen: 

Kr. 475,00 er en rimelig afbalancering og kan derfor kun stemme for. 

 

Broder Jens Fiskbæk, broderloge nr. 6 Eureka: 

Bakker op om forslaget. 
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Broder Peter Overgaard, broderloge nr. 83 Broen: 

Kan kun tilslutte sig forslaget. 

 

Broder Michael Kinslev, broderloge 69 Frederik den 3.: 

Kan ikke være svært at sælge. 

 

Broder Ronald Brokfelt, broderloge nr. 11 Columbus: 

Svært at sælge til yngre brødre. 

 

Broder Ervin Frank, broderloge nr. 28 Hafnia: 

Vi skal forsøge at få ældre brødre ind – det er ikke kun Begravelseskassen, der 

trækker. 

 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med stemmerne 32 for og 1 imod mens 8 

afstod fra at stemme. 

 

6.  Behandling af indkomne forslag. 

Fra broder Svend Richter, broderloge nr. 1 Valdemar af Danmark (fremsat 1. april 

2018): 

Hvis der er mulighed for at sælge aktier i Injecto A/S overføres pengene til 

begravelseskassen. 

 

Broder Erik Steen Wiborg-Nissen: 

Synes vi skal beholde aktierne. 

 

Forslaget blev vedtaget med 38 stemmer for mens 3 afstod fra at stemme. 

 

7 Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

 

I ulige år vælges formand, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 bestyrelsessuppleant: 

• Formand Jørgen Falkenberg (modtager genvalg). 
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• Kasserer Lars Søndergaard (modtager genvalg). 

• Bestyrelsesmedlem Michael Kinslev (modtager genvalg). 

• Valg af én bestyrelses suppleant. 

 

Broder formand Jørgen Falkenberg blev genvalgt som foreningens formand. 

Broder kasserer Lars Søndergaard blev genvalgt som foreningens kasserer. 

Broder Michael Kinslev blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Broder Henrik Nicolaisen, broderloge nr. 83 Broen, blev foreslået som suppleant til 

bestyrelsen. 

Broder Lars Persson, broderloge nr. 3 Nordstjernen, stillede ligeledes sit kandidatur til 

rådighed. 

 

Der blev således afholdt skriftlig afstemning med fyrre udleverede stemmesedler med 

følgende resultat: 

 

Broder Henrik Nicolaisen modtog 25 stemmer. 

Broder Lars Persson modtog 13 stemmer. 

To stemmesedler blev ikke afleveret. 

 

Broder Henrik Nicolaisen blev således valgt som bestyrelsessuppleant. 

 

 

8. Valg af to revisorer. 

 

Bestyrelsen foreslog broder Ole Højland, broderloge nr. 4 Progres, og broder Erik 

Steen Wiborg-Nissen, broderloge nr. 85 Furesøen, der begge blev valgt. 

 

 Valg af revisorsuppleanter. 

Broder Viggo Jørgensen, broderloge nr. 83 Broen og broder Steffen Schiødt, 

broderloge nr. 26 Kong Hroar, der begge blev valgt. 
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9. Eventuelt og beretninger fra kontaktbrødre: 

 

Broder Jørgen Nielsen, broderloge nr. 9 Andreas Holck: 

Begravelseskassen medlemmer skal gennemgås for registrerede data, og specielt 

skal begunstigede verificeres. 

Hvorledes forholder Foreningen sig til Persondataloven, idet medlemsoplysninger 

sandsynligvis opbevares privat. 

 

Broder Formand: 

Medlemsdata skal være bag låst dør. 

Der vil blive skrevet til alle kontaktbrødre om at sikre korrekt opdatering af medlems-

data. 

 

Broder Peter Overgaard, broderloge nr. 83 Broen: 

Takkede for godt samarbejde med Brunos bestyrelse. 

 

Broder Henrik Nicolaisen, broderloge nr. 83 Broen: 

Hvem skal modtage liste med medlemsinfo? 

 

Broder Jørgen Nielsen, broderloge nr. 9 Andreas Holck: 

Sendes til mig, der så konsoliderer og sender til Foreningens sekretær. 

 

Broder Kasserer: 

Efterspørger opdateret liste over begunstigede. 

 

Broder Michael Kaisler Thomsen: 

Brochure, indmeldelsesblanket og menupunktet Bliv medlem skal opdateres på 

hjemmesiden. 
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Broder formand for Kunstgruppen Otto Pedersen, broderloge nr. 69 Frederik 

den 3.: 

Håbede at brødrene havde bemærket de mange malerier på væggene. Han kunne 

oplyse, at der holdes fernisering den 14. august 2019, hvor alle er velkomne. 

 

Broder Jens Fiskbæk, broderloge nr. 6 Eureka: 

Undrede sig over, at de jyske brødre halter bagud. Bestyrelsen bør tage på 

charmeoffensiv i Jylland for at hverve nye medlemmer. 

 

Broder Formand: 

Ny brochure færdiggøres og sendes ud. Vi er repræsenteret i Jylland, men selv på 

Sjælland kan vi gøre det bedre. 

Takkede samtidig for valget og kunne oplyse, at medlemskurven er ved at vende med 

tilgang til Ordenen, hvilket forhåbentligt vil smitte af på Bruno. 

 

Broder Leif Drescher, broderloge nr. 9 Andreas Holck: 

Ønskede status på sammenhæng med Focus. 

 

Broder Formand: 

Som oplyst under Formandens Beretning, så sender Foreningen ansøgning til 

Storembedsmændene om at blive en del af Ordenens hjemmeside – næste skridt er 

mulighed for registrering i Focus. 

 

Sommertur: 10. august 2019 kl. 10:30 By og Overfartsmuseet i Korsør med efterfølgende 

frokost i Marinestuen. 
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Næste generalforsamling bliver lørdag den 14. marts 2020 kl. 10:30 i ordensbygningen i 

Skælskør. 

 

Referent: broder sekretær Claes Fréder, broderloge nr. 50 Jonathan. 

 

 

 

 

__________________________________        _________________________________ 

Broder Claes Fréder    Broder Michael Kaisler 

Sekretær      Dirigent 


