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  VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRUNO 
 

§ 1 
 
Foreningens navn er »Foreningen Bruno«. Foreningen Bruno er stiftet den 31. 
marts 1902 og har hjemsted i København. 
 

§ 2 
 
Det er Foreningen Brunos formål at samle danske Odd Fellow brødre, således at 
man ved gensidig påvirkning lærer hinanden at kende, og kan yde gensidig støtte 
i det daglige liv, såvel ude som hjemme. 
 

§ 3 
 
Foreningen Bruno kan optage enhver broder under I.O.O.F. Hvis broderens loge 
er beliggende i et område, hvor der er en lokalforening under Foreningen Bruno, 
skal broderen også være medlem af denne lokalforening.  Såfremt en broder 
udtræder af Ordenen ophører medlemskab af Foreningen Bruno som følge heraf.  
Opsigelse af medlemskab skal ske med mindst 3 måneders varsel inden 1. januar. 
 
Medlemmer som udtræder af Foreningen Bruno kan ikke gøre krav på udbetaling 
af andel af formue eller tilbagebetaling af indbetalt kontingent til Foreningen Bruno. 
 

§ 4 
 
Indskuddet er 100 kroner. 
 

§5 
 

Årets kontingent opkræves i februar måned og skal være betalt inden afholdelse 
af den ordinære generalforsamling.  Såfremt betaling ikke er sket på dette 
tidspunkt fremsendes en anmodning om omgående betaling pålagt et gebyr på 
100 kr. Hvis betaling fortsat ikke er sket kan bestyrelsen slette broderen som 
medlem. 
 
Genoptagelse af tidligere medlem kan kun ske efter énstemmig 
bestyrelsesbeslutning og forudsætter at eventuelle kontingentrestancer er blevet 
betalt. 
 
Nægtes genoptagelse, kan der appelleres til den ordinære generalforsamling, når 
det forlanges skriftligt af mindst 10 Brunobrødre inden 31. december. 
 
Bestyrelsen kan under særlige forhold bevilge kontingentfrihed for et medlem. 
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§ 6 
 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen på den 
ordinære generalforsamling. 
 
Foreningen Bruno tegnes af formanden og kassereren i forening. Kassereren kan 
dog i henhold til enefuldmagt jævnfør § 13 foretage betaling af regninger 
vedrørende Foreningen Brunos daglige drift. 
 
Bestyrelsen holder møde, når et medlem af bestyrelsen kræver det. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller sekretær samt 2 øvrige 
bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
 
Bestyrelsen træffer, med mindre andet fremgår andre steder af vedtægterne, 
afgørelse ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, i dennes fravær 
sekretærens, stemme udslagsgivende. 
 
Bestyrelsen skal søge kontaktbrødre og så vidt muligt én fra hver broderloge. 
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen kan være kontaktbroder i 
egen loge. 
 
Kontaktbrødrenes opgave er at være forbindelsesled mellem bestyrelsen og de 
enkelte loger, at vække interesse for Foreningen Bruno og agitere for tilgang af 
nye medlemmer. 
 
 

§ 7 
 
Medlemmer af Foreningen Bruno kan udnævnes til æresmedlemmer efter 
enstemmig bestyrelsesbeslutning.  Medlemmer, som har tillidsposter indenfor 
foreningen, kan dog ikke udnævnes til æresmedlemmer, så længe medlemmet 
beklæder tillidsposter. 
 

§ 8 
 
Foreningens regnskabsår omfatter perioden 1. januar til 31. december. 
Årsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik og skal 
udvise et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver samt den 
økonomiske stilling på statusdagen samt af foreningens drift i regnskabsåret. 
 
Årsregnskabet revideres i overensstemmelse med god revisionsskik af 2 
generalforsamlingsvalgte revisorer.  
 
Valgbare som revisorer er medlemmer, som ikke er i restance til foreningen. 
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§ 9 
 
Generalforsamlingen er Foreningen Brunos højeste myndighed. Stemmeret har 
medlemmer med Ordenens 3. grad, og som ikke er i restance til Foreningen Bruno. 
 
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og 
indkaldes med mindst 2 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. 

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, 1 bestyrelsesmedlem og 1 
bestyrelsessuppleant. 
I lige år vælges sekretær, 1 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. 

 
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 2 måneder efter at formanden, 
eller i dennes fravær sekretæren, har modtaget en skriftlig begæring herom fra et 
flertal i bestyrelsen eller mindst 10 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 2/3 flertal af de 
afgivne stemmer. 
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Der kan afgives fuldmagt til et andet generalforsamlingsmødende medlem, der kan 
repræsentere indtil 4 medlemmer. Alle fuldmagter skal, for at være gyldige, 
registreres forud for afholdelsen af generalforsamlingen. 
 
 

§ 10 
 
Afholdelse af årlig stiftelsesfest er ikke obligatorisk, men kan efter 
bestyrelsesbeslutning finde sted. Der skal dog afholdes stiftelsesfest ved halv- og 
helrunde jubilæer. 
 

§ 11 
 
Brunonål skal tilbageleveres uden godtgørelse ved død eller udtrædelse af 
Foreningen Bruno. 
 
 

§ 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. 
 
 

§ 13. 
 

Kassereren kan egenhændigt modtage alle indtægter, der tilkommer Foreningen 
Bruno og dens fonde og foretage betaling af Foreningens regninger vedrørende 
den daglige drift. 
 
 § 14 
 
Foreningens opløsning kan kun ske efter vedtagelse af forslag herom med mindst 
¾ af de afgivne stemmer på 2 efter hinanden afholdte generalforsamlinger, hvoraf 
den første skal være ordinær. Vedtages foreningens opløsning og der ikke træffes 
anden beslutning om anvendelse af foreningens midler, oprettes et 
almenvelgørende legat under, og forvaltet af, Den Uafhængige Storloge for 
Kongeriget Danmark I.O.O.F. 
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Godkendt på generalforsamlingen den 17. marts 2018 og underskrevet af 
bestyrelsen: 
 
 
 
 
Jørgen Falkenberg                    Lars Søndergaard                             Claes Fréder 
         Formand                                              Kasserer                                                 Sekretær 
 
 
 
 
 
                            Michael Kinslev                            Ronald Brokfelt 
                                 Bestyrelsesmedlem                                Bestyrelsesmedlem 
 


