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Referat fra Foreningen Brunos ordinære generalforsamling, 
lørdag den 18. marts 2017 kl. 10:30 i ordensbygningen i Haslev. 

 
Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Bestyrelsens beretning om Foreningens Brunos aktiviteter siden seneste 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 1 bestyrelsessuppleant. I lige år vælges sekretær, 
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. 
 
1. Valg af dirigent 

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

2. Valg af stemmetællere 
 
Broder Flemming Nielsen, broderloge nr. 111 De fem Tårne. 
Broder Svend Richter, broderloge nr. 1 Valdemar af Danmark. 
 
37 medlemmer, men ingen fuldmagter, blev registreret ved ankomst. 
 
Broder Dirigent henstillede til høvisk tale og tiltale med broder og fulde navn. 
 

3. Bestyrelsens beretning. 
 
Siden seneste generalforsamling har vi mistet tolv Bruno-brødre, som blev behørigt 
mindet. 115 års stiftelsesfest i 2017 - alt i alt en fest der går over i historien, men uden 
at vende tilbage til Sorø Storekro. Sommerturen gik til Koldkrigsmuseet på Stevns den 
29. juli 2017 med 50 deltagere. Problemer med referat og vedtægter efter seneste 
generalforsamling, men alt er kommet på plads. Der er et ønske om at foreningen 
kommer på Ordenens hjemmeside, men der kan ikke gives plads til alle vore 
aktiviteter. Markering af Bruno-medlemmer i Focus arbejdes der fortsat på. 
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Bestyrelsen har modtaget et tilbud fra broder Arne H. Hansen om tilbagekøb af Injecto 
aktier formedelst 27.500 kroner - der forhandles fortsat. Nyhedsbrev med medlems-
liste blev udsendt til kontaktbrødrene mellem jul og nytår. I efteråret blev der ligeledes 
afholdt bestyrelsesmøde med deltagelse fra Bruno Vestsjælland. Enkelte bestyrelses-
medlemmer har rejst rundt og holdt foredrag om Bruno i adskillige loger. Et enkelt 
forslag om øget rejseaktivitet for at fortælle om Bruno. Formanden afsluttede sin 
beretning med at takke bestyrelsen og Bruno Vestsjælland for samarbejdet i 2017. 
  
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

  
  
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
 

Årets resultat viser et samlet underskud på 159.000 kroner. Stiftelsesfesten alene 
kostede foreningen 210.000 kroner. Bestyrelsen har formået ar reducere foreningens 
administrative omkostninger. 
 
Fortsat udfordring med finansiering af Begravelseskassen, idet udbetalt begravelses-
hjælp (11.000 kroner i 2018) overstiger indbetalte bidrag og finansielle indtægter. 
 
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 2017 1.229.326 kroner 
svarende til, at forpligtelsen overfor 112 brødre er afdækket. Overslagsmæssigt er 110 
medlemmer således ikke afdækket. 
 
Spørgsmål: 
 
Broder Gert Oksholm Johansen, broderloge nr. 76 Asger Ryg: 
fejlbudgettering på Stiftelsesfest er markant. 
 
Broder Kasserer: 
tilbuddet til medlemmerne var for godt, og bestyrelsen havde undervurderet den 
enorme interesse. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
 

5.  Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår, herunder af 
kontingent til begravelseskassen og eventuel jubilæumsfond. 
 
Bestyrelsens forslag: 
 
Kontingent   kr. 100,00 
Jubilæumsbidrag kr.   30,00 



 

Side 3 af 4 
 

Begravelseskasse  kr. 450,00 
 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget med stemmerne 35 for og 2 imod. 
 
 

 
6.  Behandling af indkomne forslag. 

 
Bestyrelsen til en foreslår følgende vedtægtsændring § 4 (indmeldelsesgebyr 100 
kroner uden Bruno-nål): 
 
Fra:  »Indskuddet er 750 kroner, som inkluderer betaling for Bruno-nål.« 
Til:   »Indskuddet er 100 kroner.« 
 
Motivering: Der har siden seneste generalforsamling været en tilbageholdenhed i 
forbindelse med indmeldelser i foreningen Bruno som følge af den på seneste 
generalforsamling vedtagne ændring af § 4. 
 
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget. 

 
 
7 Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 
 

I lige år vælges sekretær, bestyrelsesmedlem og 1 bestyrelsessuppleant. Genvalg kan 
finde sted. 
 

• Broder Claes Fréder, broderloge nr. 50 Jonathan, blev genvalgt som sekretær. 

• Broder Ronald Brokfelt, broderloge nr. 11 Columbus, blev genvalgt som 
bestyrelsesmedlem. 

• Broder Curt Købsted, broderloge nr. 6 Eureka, blev genvalgt 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 Steen Nielsen, broderloge 
nr. 26 Kong Hroar, blev valgt. 

 
 
9. Eventuelt og beretninger fra kontaktbrødre: 
 

Broder Peter Overgaard, broderloge nr. 83 Broen: Takkede for samarbejdet med 
bestyrelsen. 
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Broder Ernst Jönsson, broderloge nr. 49 Saxo: Henstiller til, at der kommer et link 
til foreningen på Ordenens hjemmeside. 
 
Broder Henrik H. Lund, broderloge nr. 6 Eureka: forslag - oplæsning af afdøde 
brødres navne i formandens beretning. 
 
Broder Leif Drescher, broderloge nr. 9 Andreas Holck: pjece til udlevering til 
kontaktbrødrene - vejledning for kontaktbrødre? 
Broder Formand oplyste, at en sådan pjece var han ikke bekendt med, men at 
bestyrelsen vil arbejde videre med dette. 
 
Broder Henrik Lunøe, broderloge nr. 69 Frederik den 3.: hævet bidraget til 
Begravelseskassen igen med fare for udmeldelser. Hvorfor ikke nedsætte beløbet til 
udbetaling? 
Broder Ole Højland, broderloge nr. 4 Progres: har kæmpet for at fastlåse beløbet! 
Broder Jens Fiskbæk, broderloge nr. 6 Eureka: Det lyder forkert at nedsætte 
beløbet - det er ikke for medlemmet, men for medlemmets efterkommere. 
Broder Peter Overgaard, broderloge nr. 83 Broen: enig med broder Jens Fiskbæk. 
Broder Kasserer: bestyrelsen må forholde sig til foreningens love. 
Broder Formand: afkast af foreningens midler har været faldende over en årrække. 
Bestyrelsen skal påse, at foreningens forpligtelser kan overholdes. 
 
Broder Svend Richter, broderloge nr. 1 Valdemar af Danmark: penge for et 
eventuelt Injecto salg kunne gå i Begravelseskassen. 
Broder Kasserer: kræver at der stilles et forslag til generalforsamlingen 
 
Broder Mogens Dam, nr. 26 Kong Hroar: tidligere kontaktbroder. Pengene fra 
Begravelseskassen bliver meget vel modtaget hos de efterladte. 

 
Næste generalforsamling bliver den 16. marts 2019 kl. 10:30 i ordensbygningen i 
Frederikssund. 
 
Sommertur: 4. august 2018 kl. 10:30, Arbejdermuseet. 
 
Referent: broder Claes Fréder, broderloge nr. 50 Jonathan. 
 
 
 
 
__________________________________        _________________________________ 
Broder Claes Fréder    Broder Ole Højland 
Sekretær      Dirigent 


