
    

General forsamling BRUNO Vestsjælland 
         Møde fredag den. 22/02-2019 

         Loge bygningen i Slagelse 
 
Br. formand Peter H. Overgaard bød velkommen. 
Særlig velkomst til formanden for Foreningen Bruno Jørgen Falkenberg. 
Der var 85 BRUNO brødre tilmeldt 
 
Punkt 1 
Ordstyrer: br. Freddy Ottosen fra broder loge nr. 35, Concordia blev valgt 
referent br. Michael Kaisler Thomsen, broder loge nr. 26 Kong Hroar. 
Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt varslet i Odd Fellow bladet. 
Stemmetællere, br. Steen Nielsen og br. Henrik Jørgensen 
 
 
Punkt 2 
Formandens beretning: 
Afdøde BRUNO brødre blev mindet og efterfølgende 1 minuts stilhed. 
Beretningen vedlagt som bilag. 
Datoen for Ålespisning bliver fredag den 25. oktober 2019, invitation bliver udsendt. 
 
 
Punkt 3 
Kassererens beretning: 
Gennemgang af regnskabet, herefter blev regnskabet godkendt. 
Denne aften er der blevet indmeldt 6 nye BRUNO brødre. 
Vi har en god fremgang i Vestsjælland. 
 
 
Punkt 4 
Indkomne forslag: 
Br. Formand fremlagde at bestyrelsen har ønske om at der er 2 revisorer og en revisor suppleant. 
Forslaget blev godkendt. 
 
 



 
Punkt 5 
Valg af formand: 
foregår i ulige år. 
 
 
Punkt 6 
Valg af kasserer: 
Br. kasserer Jørgen Nielsen blev genvalgt, uden andre kandidater. 
 
 
Punkt 7 
Valg af 2 revisorer: 
br. Steen Nielsen og br. Kurt Kulsø blev valgt for 1 år. 
Ikke andre forslag. 
 
 
Punkt 8 

Valg af revisor suppleant 
Der blev foreslået br. Viggo Jørgensen, som herefter blev valgt 1 år. 
 
 
Punkt 9 
Andre sager: 
br. kasserer ønskede at alle brødre var opmærksomme på begunstigede til dem som var med i 
begravelseskassen, det er vigtigt at navnet er det rigtige til at modtage udbetaling. 
Sendes til kontakt broderen som fremsender samlet til br. Kasserer. 
Der indstilles til at traditionerne holdes, eks. ved fløjte spil bliver der sagt ”op mine brødre”, 
det skal så ske! 
Formanden sagde tak til br. dirigent for god ro og orden. 
Det var en meget hurtig generalforsamling. 
 
Opfordring til at huske generalforsamlingen med afd. København i Frederikssund 
lørdag den. 16. marts 2019.   HUSK venligst tilmelding. 
 
Tak for i aften 
Generalforsamlingen sluttede kl. 18.25 
 
Til sidst en stor tak broder logerne i Slagelse for at lægge hus til aftenens møde, samt en god 
servicering. 
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