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Jubilæet

En tur i det grønne

Så rundede vi de første ti år.
Det blev fejret i forbindelse med den 10.
ordinære generalforsamling.
Læs mere senere i nyhedsbrevet.

Vi kalder det for byvandringer når vi går
en tur i lokalområdet for at finde historien.
Men det behøver vel ikke være i en by.
Næste byvandring foregår da også i det
grønne. En bjergvandring.
Det sker 14. maj, hvor vi går en tur nord
for parkerne. Vi starter ved den lille sø ud
mod Kettehøjvej, i plantagen på hjørnet af
Kettehøjvej og Ulsøparken.
Derfra går vi under motorvejen og op over
”bjergene”, Og så en tur hen ad stien over
Rosenåen.
Dem som herefter holder til mere, kan så
slå et slag hen langs golfbanen og ind
gennem Middelalderlandsbyen.
Vi samles ved søen kl. 19.00.

Brøndbyøster
Vi har tidligere fortalt om besøget i
Brøndbyøster, og nu er der sat dato på.
Det bliver den 16. april.
Vi mødes det sædvanlige sted, på sydsiden
af Brøndby Strand station kl. 18.30 og
fordeler os i bilerne.
I Brøndbyøster starter vi foran Ditlevs
købmandsbutik hvorfra Bjarne GudmandHøyer vil vise rundt i den gamle landsby.
Derefter samles igen ved butikken, hvor
Bjarne vil fortælle om butikken og
hvordan det lykkes at drive den.
Kontingent
Selv om vi er yderst nøjsomme, så er
kontingentet nødvendigt for vores
virksomhed. Det er derfor også vigtigt at
alle får betalt og det er fortsat kun 100 kr.
for enkeltmedlemmer og 150 for et
familiemedlemskab.
Så skynd Jer, I der endnu ikke har betalt
for 2012.
Kontonummeret er fortsat:
registreringsnummer 33 48,
konto 33 48 – 36 31 15 i Danske Bank.

Åbent hus i Smedjen
Vi fortsætter med at holde ”åbent hus” i
smedjen den anden lørdag i måneden.
Og for at undgå misforståelser: den anden
lørdag, ikke hver anden lørdag.
Næste gang bliver 14. april og derefter 12.
maj.
Hamre
Og kommer nogen forbi Brønden, så kig
lige indenfor og se udstillingen af hamre.
En del af dem er fra den gamle smedje på
Gl. Køge landevej som vi skylder vores
eksistens.
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Referat fra generalforsamlingen
Mandag den 5. marts 2012 afholdtes i
Rheumhus, Albjergparken 4, Brøndby
Strand, foreningens 10. ordinære
generalforsamling.
En del gæster deltog i generalforsamlingen
i anledning af jubilæet.
Formanden Johan Suszkiewicz bød
velkommen.
Ad 1.Valg af dirigent
Lizzie Persson blev valgt til dirigent og
kunne konstatere at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt.
Ad 2.Beretning
Johan Suszkiewicz aflagde beretning for
de 10 år, som foreningen nu har eksisteret
siden stiftelsen i den tidligere
købmandsbutik på Gammel Køge
Landevej 615 – dengang under
navnet Brøndby Strand Bevaringsforening,
da foreningens formål oprindeligt var at
bevare smedjen, som fandtes ved siden af
købmandsbutikken. Dette lykkedes som
bekendt ikke, men foreningen har siden
fået et bredere sigte.
Der har været nogen udskiftning blandt
medlemmerne i den forløbne periode.
Foreningens forskellige typer af aktiviteter
fremgår af formandens beretning, som
vedlægges referatet fra
generalforsamlingen.
Ad 3.Regnskab
Kassereren Bo Petersen aflagde beretning
for regnskabet.
Ad 4. Forslag
Bo Petersen efterlyste forslag til aktiviteter
og opfordrede foreningens medlemmer til

Formand Johan Suszkiewicz
Tlf.: nr. 43 73 23 34

eventuelt at bruge hjemmesiden i den
forbindelse.
Foreningens vedtægter bør stå på
hjemmesiden.
Ad 5.Budget og kontingent
Bo Petersen fremlagde forskellige forslag:
Der skal ikke søges midler til foreningen.
Kontingentsatserne bør fastholdes, derfor
skal udgifterne holdes nede.
Ad 6.Valg af formand, to
bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og
revisor
Formanden, Johan Suszkiewicz genvalgtes
for to år. Agnar Gravesen og Anne-Marie
Carlsen genvalgtes til bestyrelsen for to år.
Revisor Else Madsen og suppleant Bodil
Zacho genvalgtes for et år.
Ad 7.Eventuelt
Billeder af badeanstalten Mandalay
efterlyses.
Jubilæet sluttede med et let traktement,
som fortæredes til tale af Henning
Sørensen, visning af billeder og fortælling
om forskellige arkæologiske fund her i
området.
Bjarne Gudmand Højer fra Brøndbyøster
Bevaringsforening, hilste os velkommen i
Brøndbyøster i nær fremtid.
Anne-Marie Carlsen
Referent
Vores første ti år
Se vedhæftede beretning fra de ti år.
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