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Generalforsamling 

 

Da der ifølge vedtægterne skal afholdes generalforsamling hvert år i januar kvartal, 

indkaldes der hermed til generalforsamling i Lokalhistorisk forening for Brøndby Strand  

 

Mandag den 2. marts 2015  kl 19.00 

 

I Brønden, Brøndby Strand centrum, 2660 Brøndby Strand 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning  

3. Regnskab  

4. Forslag 

5. Budget og kontingent 

6. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem for to år, en suppleant og en 

revisor for hver et år. 

7. Eventuelt 

 

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

 

Efter selve generalforsamlingen vil der, som det er blevet tradition, være et emne på 

dagsordenen af lokalhistorisk interesse. 

 



                  Det gamle Brøndby Strand 
 
 

 

Formand Johan Suszkiewicz     Sekretær Anne-Marie Carlsen      Kasserer Bo Petersen 

Tlf.: nr. 43 73 23 34     Tlf.: nr. 43 73 47 72      Tlf.: 43 53 83 80  

 

 

Generalforsamlingen 

 

Som det fremgår af indkaldelsen på forsiden skal vi igen til generalforsamling. I år holdes 

den i Brønden ved centeret, lokale 3. 

I år er det kassereren og et bestyrelsesmedlem som er på valg, dvs. Bo Petersen og Jytte 

Jensen. 

Endelig er revisor og suppleant på valg. 

Hvad emnet efter selve generalforsamlingen bliver er endnu ikke fastlagt. Så hvis nogen har 

en god historie at fortælle er de velkomne. 

 

Kontingent 

 

Og så skal vi igen ha´ kradset kontingent ind som betingelse for fortsatte aktiviteter.  

Det nemmeste er, at betale direkte til kassereren i forbindelse med generalforsamlingen (man 

skal selvfølgelig have betalt for at deltage). 

Der kan naturligvis også betales over nettet for dem som har den mulighed. 

Ellers kan der betales i Danske Bank, men husk at en sådan ikke længere findes i Brøndby 

Strand. 

Registreringsnummeret er i alle tilfælde  33 48, Konto nr. 33 48 – 36 31 15 

i Danske Bank. 

Husk at få navn og adresse på indbetalingen så vi ved hvem pengene kommer fra. 

Kontingentet er stadig kun 100 kr. for enkeltmedlemmer og 150 kr. for familier. 
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