Referat fra Foreningen Brunos ordinære generalforsamling,
lørdag den 15. august 2020 kl. 11:00 i ordensbygningen i Skælskør.
Den ordinære generalforsamling blev afholdt med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning om foreningen 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 jubilæumsfond.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
a. Bestyrelsesmedlem Claes Fréder modtager IKKE genvalg.
b. Bestyrelsesmedlem Flemming Gejl Christensens (modtager genvalg).
c. Valg af en Bestyrelses suppleant, Curt Købsted (modtager genvalg).
8. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter for ét år.
9. Eventuelt.
Broder Formand bød velkommen.
Énogfyrre medlemmer blev registreret ved ankomst samt to fuldmagter, det vil sige
treogfyrre stemmeberettigede minus broder Jan Larsen, broderloge nr. 4 Progres, der ikke
har Ordenens tredje grad.
1. Valg af dirigent
Broder Ole Højland fra broderloge nr. 4 Progres blev foreslået og valgt.
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Broder Dirigent takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dette blev bekræftet af Generalforsamlingen.
2. Valg af stemmetællere
Broder Jørn Walther Skov, broderloge nr. 106 Hellig Anders.
Broder Kurt Kulsø Larsen, broderloge nr. 106 Hellig Anders.
3. Bestyrelsens beretning.
Siden seneste generalforsamling havde vi mistet ti Bruno-brødre, som blev behørigt
mindet.
Injecto A/S er desværre ikke kommet til overfladen med et afkast, og er derfor lige så
dårlig en forretning, som vi har antaget i sin tid. Firmaet har dog fået tilført flere midler,
men den forventede opgang er udeblevet. Som tidligere nævnt er værdien af
porteføljen nedskrevet til én krone.
Vi var næsten løbet tør for Bruno nåle i starten 2019, men fik vi fremstillet et antal nåle
i østen. Guldprisen var efterhånden nået et leje, så de leverede var ekstremt dyre.
Dette er nu rettet, således nålene alene koster 120 kroner. De brødre, der havde betalt
420 kr. har fået 300 kr. refunderet.
Danske bank, som lever op til hvidvaskningsloven, kræver fortsat, at vi skal stadig
dokumentere hvem vi er, og hvad vores bedsteforældre hedder, men der er dog
kommet et nyere tiltag, således foreningen nu er med i Danske Banks Forenings
afdeling. Det giver dog desværre ikke større afkast på vores indestående, men det er
jo generelt for hele bankverden.
Lokalforeningen Bruno Vestsjælland fik ved dens generalforsamling i januar 2020 ny
formand. Den tidligere formand, broder Peter Overgaard fra broderloge nr. 83 Broen,
havde valgt at trække sig, men har fundet sin afløser i broder Michael
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Kaisler Thomsen fra broderloge nr. 26 Kong Hroar.
Formanden afsluttede sin beretning med at minde brødrene om foreningens
hjemmeside brundodk.com.
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Årets resultat viser et samlet overskud på 110.178 kroner.
Resultatet af kontingentregnskabet er tilfredsstillende, men medlemstallet er atter
faldende og udgør ved årets udgang 420 medlemmer (2018: 433), hvoraf 348 (2018:
359) er medlem af Begravelseskassen.
Begravelseskassen har udbetalt begravelseshjælp til ti efterladte, men kan fremvise
en forøget formue, og - selvom der fortsat er udfordringer med aldersfordelingen af
medlemmerne - også en øget afdækning af udbetalingsforpligtelserne.
Foreningens beholdning af Injecto aktier anses fortsat som lotterikuponer.
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 uændret

Jubilæumsbidrag

kr. 40,00 (forhøjelse på kr. 10,00)

Begravelseskasse

kr. 465,00 (nedsættelse på kr. 10,00)

Alderstillæg

kr. 465,00

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.
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6. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke modtaget forslag.
7

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
I lige år vælges sekretær, ét bestyrelsesmedlem og én bestyrelsessuppleant:
Sekretær Claes Fréder modtager IKKE genvalg.
Bestyrelsesmedlem Flemming Gejl Christensen (modtager genvalg).
Bestyrelsessuppleant Curt Købsted (modtager genvalg).
Broder Lars Persson, broderloge nr. 3 Nordstjernen, havde stillet sit kandidatur til
rådighed som sekretær og blev valgt.
Broder Flemming Gejl Christensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Broder Curt Købsted 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 genvalgt.
Valg af revisorsuppleanter.
Broder Viggo Jørgensen, broderloge nr. 83 Broen og broder Steffen Schiødt,
broderloge nr. 26 Kong Hroar, blev begge genvalgt.
9. Eventuelt:
Broder Lars Søndergaard: bestyrelsen kan atter levere Bruno-nåle.

Næste generalforsamling bliver den 13. marts 2021 kl. 11:00.
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Generalforsamlingen i 2022 finder sted den 2. april efterfulgt af 120 års stiftelsesfest.
Referent: broder Claes Fréder, broderloge nr. 50 Jonathan.

__________________________________
Broder Claes Fréder
Sekretær

Ole Højland elektronisk

Ole
Højland elektronisk (Sep 15, 2020 10:54 GMT+2)
_________________________________

Broder Ole Højland
Dirigent
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