VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRUNOS BEGRAVELSESKASSE.

§1
Foreningen Brunos begravelseskasse er en gensidig hjælpekasse under
Foreningen Bruno. Foreningen Brunos begravelseskasse har hjemsted samme
sted som Foreningen Bruno.
§2
Det er begravelseskassens formål at yde begravelseshjælp til de efterladte efter
afdøde brødre, som har deltaget i begravelseskassen.
§3
Som deltagere i begravelseskassen kan alene optages medlemmer af Foreningen
Bruno. Såfremt medlemskab af Foreningen Bruno ophører, bortfalder deltagelsen
i begravelseskassen samtidig.
Deltagere som udtræder af begravelseskassen kan ikke gøre krav på om
udbetaling af andel af formue eller tilbagebetaling af indbetalte bidrag til
begravelseskassen.
Aldersgrænsen for optagelse i begravelseskassen er den dag medlemmet fylder
60 år. Brødre som ikke er fyldt 55 år ved indmeldelsen i Foreningen Bruno optages
samtidig i begravelseskassen.
Brødre som ved indmeldelsen i Foreningen Bruno er fyldt 55 år, kan efter ønske
blive optaget i begravelseskassen mod at betale et ekstra bidrag til
begravelseskassen ved optagelsen, som udgør årskontingentet til
begravelseskassen ganget med antal fyldte år efter det 54. år.
§4
Udbetaling af begravelseshjælp kan kun ske til efterladte efter afdøde
brunobrødre, som har været optaget i begravelseskassen i mindst 5 år.
Begravelseshjælpen andrager det beløb som det offentlige udbetaler i
begravelseshjælp til afdød uformuende over 18 år.
Begravelseshjælpen udbetales snarest muligt til begunstiget person eller, hvis en
sådan ikke er anmeldt til begravelseskassen, afdødes ægtefælle, samlever eller
børn i den nævnte rækkefølge.
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§5
Midlerne til begravelseshjælp fremkommer ved opkrævning af et årligt bidrag til
begravelseskassen som fastsættes på Foreningens Brunos ordinære
generalforsamling, ved brødrenes frivillige bidrag, ved donationer eller arv, ved
afkast af begravelseskassens formue samt om fornødent - for at sikre
begravelseskassens forpligtelser overfor deltagerne - ved yderligere kollekt
mellem deltagerne.
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.
§6
Begravelseskassens midler, bortset fra administrationsbidrag til Foreningens
Bruno på maksimalt 1 % af begravelseskassens formue ved regnskabsårets
begyndelse, må ikke anvendes til andre formål end begravelseshjælp.
§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.
§8
Den til en hver tid siddende bestyrelse i Foreningen Bruno er også bestyrelse for
begravelseskassen og Foreningen Brunos valgte revisorer er også revisorer for
begravelseskassen.
Der gælder samme love og regler for bestyrelsens virke, regnskabsår og revision,
forvaltning af midler og tegningsregel som for Foreningen Bruno.
§9
Hvis Foreningen Bruno opløses begravelseskassen også og i denne situation
fordeles begravelseskassens formue til deltagerne på opløsningstidspunktet efter
antal års medlemsskab af begravelseskassen.
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Godkendt ved generalforsamlingen den 11. marts 2017 og underskrevet af
bestyrelsen:

Jørgen Falkenberg

Lars Søndergaard

Claes Fréder

Kasserer

Sekretær

Formand

Michael Kinslev

Ronald Brokfelt

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
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