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Generalforsamling 

Referat 
  

  

Mandag den 4. marts 2013 afholdtes i 

Rheumhus, Albjergparken 4, Brøndby 

Strand, foreningens 11. ordinære 

generalforsamling. 

  

Fremmødet var denne gang ikke så stort, 

17 medlemmer. 

  

Ad 1. Valg af dirigent 

  

Vagn Kjær-Hansen blev valgt til dirigent 

og kunne konstatere at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

  

Ad 2. Beretning 

  

Beretningen blev godkendt. 

(læs denne efterfølgende) 

  

Ad 3. Regnskab 

  

Vi er ikke længere rige. Kontingentet 

udgør i alt 3.300 kr. To medlemmer vil 

melde sig ud. 

  

Smedjen koster mange penge. Essen er nu 

så godt som etableret. Der ligger måske 

2.000 kr. hos Bent. 

  

Ad 4. Forslag 

  

Ingen. 
  

 

 

Ad 5. Næste år  
  

Indtægter 5.000 kr. Håber på lille 

overskud. Medlemstal: Ca. 28-30. 

Regnskabet godkendt, budgettet godkendt. 

  

Ad 6. Valg af kasserer og 

bestyrelsesmedlem for to år, en suppleant 

for et år og en revisor for et år. 

  

Bo tager en tørn til. Jytte tager en tørn til 

(også med småkager). Det samme gør 

Bodil. Revisor Else er meget syg og har 

trukket sig. Georg Marum, valgt til ny 

revisor 

 

Ad 7. Eventuelt 

  

Lizzie (Gravesen) omtalte planer om 

opførelse af en "Lidl" på hjørnet af GKL 

og Brøndby Allé. Den kræver nedrivning 

af bl.a. et nyrestaureret hus. Der er taget 

billeder af huset. 

  

Fri snak ... Der var ikke fundet noget 

ekstra indslag i år. 

  

Anne-Marie Carlsen 

Referent 
  

 

Beretning 
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”Sammenlignet med sidste års brag af en 

generalforsamling, kan den i år kun blive 

en svag afglans. 

Men lidt kan vel også gøre det, og selv om 

det forløbne generalforsamlingsår måske  

 

ikke har været foreningens mest aktive, så 

er der dog sket en hel del. 

 

Vi sluttede faktisk året med vores hidtil 

største succes. – mødet om Gammel Køge 

Landevej med 60-70 deltagere, absolut 
deltagerrekord. 

 

Af medlemsaktiviteter har vi dels haft et 

møde om vores hjemmeside (1/10), dels 

en tur til Brøndbyøster (16/4). 

 
Af udadrettede aktiviteter har vi ud over 
det offentlige møde om Køgevejen som 

også omfattede nogle plancher i Brønden i 
nogle uger, haft en byvandring, turen i det 

grønne (14/5).  

Så har vi som vi plejer deltagt i 

KulturWeekenden og har haft en lille 

udstilling i Brønden om hamrer. 

 

I smedjen har vi haft åbent hus nogle 

gange, det største det vi kaldte Smedekaffe 

(13/10),  hvor der var en hel del 

mennesker forbi, selv om smedjen ikke 

ligger det mest trafikerede sted. 

 

Kommunalt har vi deltaget i et par møder 

arrangeret af henholdsvis kulturudvalget 

og forkeoplysningsudvalget. Yderligere 

har vi deltaget i Basaren i Brønden (5/10). 

 

 

Hvis vi tæller det hele sammen , drejer det 
sig om 10 arrangementer. Trækker vi jule 

og sommerferie månederne fra, så vil det 

sige en aktivitet pr. måned. 

 
 

 

 

Det lyder måske ikke af så meget, men er 

vel nogenlunde hvad vi formår. Og så er 

der jo heller ikke regnet bestyrelsesmøder 

o.l. med som også tager tid. 

 

Til sidst skal det nævnes, at lige som vi 

sluttede året med et arrangement om Gl.  
 
Køge Landevej, så begynder vi også det  

nye generalforsamlingsår med Gl. Køge 

Landevej. 

 

Der har været holdt et første møde inde i 

Historiens Hus om et projekt, som 

omfatter Forstadsmuseet, Hvidovre 

lokalhistoriske selskab og os. Og det skal 

netop handle om Gl. Køge Landevej, som 

vi jo er fælles om. 

Hvad det fører til er endnu usikkert.” 

 

Kontingent 

 
Selv om vi er yderst nøjsomme, så er 

kontingentet afgørende 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 2013. 

Der kan 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. (Men måske i 

postbutikken hos SuperBest) 

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. 
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