
 
 

Formandsberetning 22-02-2019 

 

Kære Bruno brødre! 

 

 

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

broder Ole Kjær fra loge nr. 35 Concordia samt broder Ole Vejbæk loge nr. 107 Suså som har 

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

 

Æret være vores afdøde Bruno broders minde. 

 

Tak. 

 

Sidste år på generalforsamlingen blev det vedtaget at formanden og kassereren blev valgt for en 2. 

årig periode forskudt for hinanden så formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år, så i år 

skal generalforsamlingen vælge eller genvælge kasserer.  

Der er i det forløbne år afholdt 2 kontaktudvalgsmøder.  

Broder kasserer og jeg selv er efterhånden kommet ind i de forskellige ting og syntes selv at tingene 

kører som de skal. Og jeg må sige kære kontaktbrødre, det er 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. 

Jeg syntes faktisk at vi skal skåle med alle vores kontaktbrødre, dem kan i godt være stolte af ude i 

logerne, de gør et flot stykke arbejde. SKÅL. 

 

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

salen d. 26-10-2018. 

Vi var 97 brødre til dette arrangement, hvoraf 2 kom fra Esbjerg. 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. 25-10-2019. og vi håber på 

en ligeså stor tilslutning i år, vi mangler kun 3 brødre i at være 100 deltagere, det kunne være lidt 

sjovt at nå dette. 

 

I januar måned deltog jeg selv i et bestyrelsesmøde i Lyngby med bestyrelsen fra Foreningen 

Bruno. I dette møde fik vi lige et par småting ryddet af vejen og jeg ser frem til et fortsat 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 om broder formand Jørgen 

Falkenberg om at tage en hilsen med hjem til bestyrelsen for Foreningen Bruno 

 



Vi var ved årets udgang 202 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 

 

Sidste år på generalforsamlingen blev det nedstemt at vi skulle sætte 50.000 kr. ind på vores 

jubilæums konto. Generalforsamlingen pålagde os at komme med andre tiltag end at spare så mange 

penge op til et jubilæum. 

Vi diskuterede dette i bestyrelsen og kom frem til at, vi til at starte med, ville sætte kuvertprisen ned 

på ålespisningen og spisningen til generalforsamlingen fra 175,- til 125,- som i sikkert har 

bemærket.  

Vi har også valgt at bruge nogle penge på underholdning til generalforsamlingen, lidt som i allerede 

så sidste år da vi havde et fremragende ”Sømandsorkester” til at underholde, så vil der i år også 

komme lidt underholdning, dog i en noget anden genre. 

Vi har bevidst valgt ikke at lave udflugter eller yderligere arrangementer, idet vi skønnede at dette 

er der ude i logerne og lejrene samt i Foreningen Bruno, som jo har en sommerudflugt hvert år. 

Vi har også bevist valgt ikke at have underholdning til ålespisningen da vi ved af erfaring at Bruno 

brødre er rigtig gode til at underholde selv, når de har fået øl og brændevin.  

 

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. 

 

 

 

 

   




