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Referat fra Foreningen Brunos ordinære generalforsamling, 
lørdag den 11. marts 2017 kl. 15:00 på Sorø Store Kro, Comwell Hotel. 

 
  
1. Valg af dirigent 

Æresmedlem, broder Ole Højland blev valgt. Broder Dirigent konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 
 

2. Valg af stemmetællere 
Broder Mogens Jensen, broderloge nr. 3 Nordstjernen. 
Broder Bjarne Ulstrand, broderloge nr. 86 Christian Winther. 
 
Broder »stemmeoptællingslokalevagt« Børge Skøttrup, broderloge nr. 4 Progres. 
 
Fem tilstedeværende brødre med lavere grad end tredje grad. 
 
67 medlemmer registreret ved ankomst samt seks fuldmagter. 
 
Broder Dirigent henstillede til høvisk tale og tiltale med broder og fulde navn. 
 

3. Formandens beretning 
Foreningen har i det forgangne år mistet elleve brødre ved dødsfald, men vi har 
desværre også mistet medlemmer ved udmelding og som følge af restance; download 
og print af foreningsrelateret materiale for at minimere udgifterne; ingen 
kilometergodtgørelse for bestyrelsens medlemmer, dog måltid ved møder; 
begravelseskassens økonomi; Injecto A/S: den tidligere formand har handlet imod 
foreningens vedtægter og er erstatningsansvarlig, men en retssag kan ikke anbefales 
på grund af foreningens vedtægters formulering, samt en procesrisiko og 
omkostninger forbundet hermed. Danske Bank kan ikke drages til ansvar - den var i 
god tro. Endelig er der ikke dokumentation for at den tidligere formand handlede for 
egen vinding. 
  
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger. 

  
  
4. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af regnskab, samt forslag til 

kontingent for næste regnskabsår. 
 

Samlet overskud på 20.000 kroner for første gang i tre år. Begravelseskassen har dog 
et betydeligt underskud - og har haft det i tre på hinanden følgende år.  
 
Begravelseskassen tæller 403 medlemmer, og har en formue på 1.250.000 kroner 
svarende til, sammen med medlemmernes forventede indbetalinger frem til 
dødsfaldet, at kunne dække forpligtelserne for 239 medlemmer. Forpligtelserne for 
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164 medlemmer er således endnu ikke afdækket. Presset på indbetaling stiger i takt 
med, at brødrenes alder stiger. 
 
Injecto aktierne er optaget til én krone i regnskabet. Der er stadig positiv egenkapital i 
Injecto - endog med forventning om overskud i 2017. 
Kontingent til Begravelseskassen foreslås hævet til 350 kroner i 2018, mens 
kontingent til Jubilæumskassen foreslås forhøjet til 30 kroner. 
 
Kontingent til begravelseskasse og alderstillæg blev foreslået fastsat til 350 kroner for 
2018, og bidrag til Jubilæumsfond blev foreslået forhøjet til 30 kroner for 2018. 
  
Spørgsmål/kommentarer: 
 
Broder Leif Drescher: Hvorfor er der forskel i beløbet på det overførte og det i 
regnskabet optagne? 
Broder Kasserer: Der er modregnet andre beløb. 
  
Beretning og regnskab blev herefter godkendt. 
  
Forslag til kontingent for næste regnskabsår (2018): broder Kasserer har beregnet 
en forhøjelse fra 250 kroner til 350 kroner for Begravelseskassen alene. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 

 
5.  Behandling af indkomne forslag. 

 
Til »Vedtægter for Foreningen Bruno«: 
  
§4 Indskuddet er 750 kroner, som inkluderer betaling for Bruno-nål.  
 
Forslaget blev vedtaget. 

 
§9: Generalforsamlingen er Foreningen Brunos højeste myndighed. Stemmeret har 
medlemmer med logens tredje grad, og som ikke er i restance til Foreningen Bruno.  
 
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og 
indkaldes med mindst to ugers varsel ved bekendtgørelse i Odd Fellow Ordenens 
officielle organ og eller ved udsendelse af meddelelse til samtlige medlemmer.  
 
Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
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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. 
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 
 I ulige år vælges formand, kasserer, et bestyrelsesmedlem og én bestyrelses-

suppleant. 
 I lige år vælges sekretær, bestyrelsesmedlem og én bestyrelsessuppleant. Genvalg 

kan finde sted. 
8. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter for ét år. Genvalg kan finde sted. 
9. Eventuelt og beretninger fra lokale kontaktbrødre. 
 
Bestyrelsen fastsætter i forbindelse med generalforsamlingen, hvor den næste 
ordinære generalforsamling skal afholdes. Beslutning herom meddeles 
generalforsamlingen. 
 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
senest 31. december. 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest to måneder efter at formanden eller i 
dennes fravær sekretæren har modtaget en skriftlig begæring herom fra et flertal i 
bestyrelsen eller mindst ti medlemmer. På ekstraordinær generalforsamling kan kun 
behandles de forud på dagsordenen anførte punkter. 
 
Beslutninger på generalforsamling træffes ved stemmeflertal af de afgivne stemmer, 
ændringer af vedtægter kan dog kun ske ved mindst to tredjedeles flertal af de afgivne 
stemmer. 
 
Der kan afgives fuldmagt til et andet generalforsamlingsmødende medlem, der kan 
repræsentere indtil fire medlemmer. Alle fuldmagter skal for at være gyldige 
registreres forud for afholdelsen af generalforsamlingen.  

 
Forslaget blev vedtaget. 

 
§12 Overskydende kapital kan placeres i rentebærende eller akkumulerende 
værdiværdipapirer med laveste risikoklassifikation i henhold til pengeinstitutternes 
risikoklassifikation eller på aftaleindskud. Ved køb og salg af værdipapirer tegnes 
Foreningen Bruno af formand og kasserer i forening.  
 
 
Broder Hans Poulsen, broderloge nr. 9 Andreas Holck, mente, at "...kan..." skal 
ændres til "...skal...", men broder Kasserer argumenterede for, at der skal være en 
valgmulighed. 
 



 

Side 4 af 6 
 

Broder Anden Stemmetæller: begrebet overskydende kapital er bestyrelsens 
beslutning, så korrekt med "kan". 
 
Forslaget blev vedtaget uden ændringer. 
 

  
6. Valg af bestyrelse ulige år - formand, kasserer, bestyrelsesmedlem og 

bestyrelsessuppleant. 
 

Broder Jørgen Falkenberg, broderloge nr. 6 Eureka, blev genvalgt som formand. 
Broder Lars Søndergaard, broderloge nr. 69 Frederik den 3., blev genvalgt som 
kasserer. 
Broder Michael Kinslev blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 
Broder Flemming Gejl Christensen, broderloge nr. 69 Frederik den 3., blev genvalgt 
som bestyrelsessuppleant. 

  
7. Valg af bestyrelse lige år - næstformand/sekretær, bestyrelsesmedlem og 

bestyrelsessuppleant. 
Punktet behandles ikke i 2017. 

  
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 Peter Henrich Overgaard, broderloge nr. 83 Broen og broder Mogens Jensen, 
broderloge nr. 3 Nordstjernen, blev valgt. 

 
 
Andre sager om hvilke der kan forhandles, men ikke stemmes: 
 
Broder Lars Persson, broderloge nr. 28 Hafnia: §4 tilbagelevering af ordenseffekter - 
dette er en sag for Ordenen, ikke Bruno. 
  
Broder Formand: Ændringer til foreningens vedtægter er ikke blevet behandlet. 
Ordenseffekter er Ordenens - ikke familiens. Familien vil have pengene, men vi vil have 
effekterne. 
 
Broder Lars Persson, broderloge nr. 28 Hafnia: Der blandes æbler og pærer. 
 
Broder Preben Lund Andersen, broderloge nr. 83 Broen: 100 % enig med broder Lars 
Persson. Tingene må ikke blandes sammen. 
 
Retur til punkt 5: 
Til »Vedtægter for Begravelseskassen«: 
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§ 4 Begravelseshjælpen udbetales snarest muligt mod tilbagelevering af ordenseffekter til 
begunstiget person eller hvis en sådan ikke er anmeldt til begravelseskassen, afdødes 
ægtefælle, samlever eller børn i den nævnte rækkefølge. 
 
Forslaget blev trukket tilbage.  
 

§ 5: Bestyrelsen skal - under hensyn til forventet fremtidigt afkastniveau på 

begravelseskassens formue, deltagernes forventede levetid i forhold til aktuel alder, 

begravelseshjælpens størrelse og andre forhold som kan have indflydelse på 

begravelseskassen formue - indstille et årligt kontingent til begravelseskassen som 

afdækker begravelseskassens forpligtelser. 

Tidligere vedtaget. 
 

§ 7: En Bruno-broder med mindst 10 års anciennitet i begravelseskassen kan fritages for 

betaling af kontingent til Foreningen Bruno og bidrag til begravelseskassen mod en 

tilsvarende reduktion ved udbetaling af begravelseshjælpen. Fritagelse indstilles af 

kontaktbroderen for vedkommende ud fra en vurdering af broderens helbredsmæssige 

og/eller økonomiske forhold, og besluttes af bestyrelsen.  

Broder Arne Keller, broderloge nr. 86 Christian Winther: står allerede i § 4.  
 
Broder Jens E. Hansen, broderloge nr. 50 Jonathan: blander to ting sammen - helbred og 
økonomiske forhold. 
 
Broder Leif Drescher, broderloge nr. 9 Andreas Holck: det helbredsmæssige er tidligere 
vedtaget. 
 
Broder Stig Kloster Jacobsen, broderloge nr. 106 Hellig Anders: er der brødre, der er 
blevet udelukket. 
Svar: ja.  
 
Broder Svend Richter-Petersen, broderloge nr. 1 Valdemar af Danmark: skal Bruno-nålen 
returneres? 
Svar: Ja. 
 
Broder Tommy Rasmussen, broderloge nr. 83 Broen: kan komme i minus ved reduktion i 
fremtidig udbetaling? Er det rimeligt? 
Broder Dirigent: kan gå i nul - ikke i minus. 
 
Forslaget blev herefter vedtaget. 
 

§ 9: Hvis Foreningen Bruno opløses, så opløses begravelseskassen også og i denne 
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situation fordeles begravelseskassens formue til deltagerne på opløsningstidspunktet efter 

antal års medlemsskab af begravelseskassen. 

Godkendt efter tilføjelse af ekstra opløses. 
 
Broder Kasserer: Bruno-nåle sælges efter generalforsamlingen. 
 
Broder Kasserer overrakte broder Dirigent vin som tak for assistance i det forløbne år. 
 
Broder Leif Drescher, broderloge nr. 9 Andreas Holck: print fra hjemmeside. Medlemsfor-
tegnelse. Brochure: printes eller udsendes?  
Broder Formand: bliver trykt og fremsendt til de enkelte loger.  
Broder Kasserer: vil fremsende nye, opdaterede lister. 
Broder Leif Drescher, broderloge nr. 9 Andreas Holck: bedes også sendt til kontaktbrødre. 
 
Broder Lars Persson, broderloge nr. 28 Hafnia: mulighed for at se kontaktbrødre på den 
nye hjemmeside? 
 
Broder Kasserer: medlemslister vil ikke kunne redigeres af medlemmer - det klarer 
bestyrelsen. 
 
Broder Allan Christian Jensen, broderloge nr. 95 Frederik d. VIII: en rubrik i Focus, der 
skal hedde Foreningen Bruno. 
 
Broder Formand: bestyrelsen indgår i dialog med kontaktbrødrene om blandt andet 
fremsendelse af lister og andet materiale. 
 
Næste generalforsamling bliver den 17. marts 2018 kl. 11:00 i Odd Fellow Palæet i 
Haslev. Dette ligger dog ikke helt fast. 
 
Broder Formand afsluttede med praktiske bemærkninger om den foranstående 
stiftelsesfest.  
 
 
 
Referent: broder sekretær Claes Fréder. 
 


