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Kroppedal 
 

Kroppedalmuseet har netop åbnet en ny 

udstilling om de arkæologiske 

udgravninger i 2013. 

En del af disse udgravninger er foregået i 

Brøndby. Det er sket i forbindelse med de 

store nye trafikanlæg, herunder 

Ringstedbanen, som kommer til at skære 

sig igennem den grønne kile mellem Køge 

Bugt- og Holbækmotorvejene i bl. a. 

Brøndby. 

Under udgravningerne er fundet spor efter 

ikke mindst jernalderen. Bl.a. en række 

grave. En af  ”de gamle Brøndby-damer” 

er med på udstillingen sammen med spor 

efter de huse hvor de døde muligvis boede. 

Vi tager til Kroppedal tirsdag den 29. 

april. 
Da museet åbner kl. 12,00 mødes vi på P-

pladsen syd for Brøndby Strand station 

(mod Strandskolevej) kl. 11,30 og fordeler 

os i de tilrådigværende biler. 

 

 

 
 

 

 

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 2014. 

Kontonummeret er fortsat: 

registreringsnummer 33 48,  

konto 33 48 – 36 31 15 i Danske Bank. 

  

 

Generalforsamlingen 
 

Foreningen afholdt sin årlige 

generalforsamling mandag den 7. april i 

Brønden, Brøndby Strand Centrum. 

Ca. 15 medlemmer deltog. 

 

Referat: 
 

Valg af dirigent: 
Vagn Kjær-Hansen blev valgt til dirigent 

 

Beretning ved formanden: 
Der har ikke været så mange aktiviteter i 

det forløbne år. Vi har mest beskæftiget os 

med smedjen, herunder ”smedekaffe”, og 

”Tidslinjen” er blevet færdiggjort og 

hængt op. Og  

en halv(!) byvandring. Ingen offentlige 

møder.  

(Læs mere efterfølgende) 
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Det var med vemod at vi måtte føje 

meddelelsen om den gamle smeds datter, 

Inger Rasmussens død til det forgangne 

års hændelser.  

 

Regnskab: 
Overskud fra indeværende år er 75 kr. - 

der er blevet købt kaffe til 

generalforsamlingen for beløbet. 

Medlemstallet er blevet mindre, men der 

er to nytilkomne. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Forslag:  
Ingen forslag indkommet. 

 

Budget og kontingent: 
Kontingentet er uændret. Budgettet blev 

vedtaget. 

 
Valg af formand m.fl.:  
Johan blev genvalgt som formand og 

Anne-Marie til bestyrelsen. Agner trak sig 

og i stedet blev Vagn indvalgt i 

bestyrelsen. Bodil blev genvalgt som 

suppleant og Georg Marum som revisor. 

 

Det blev foreslået at annoncere i 

Folkebladet efter oplysninger om Brøndby 

Strands bade-anstalter. 

 

Generalforsamlingen afsluttedes med at 

Lisbeth viste filmen ”Fra landsogn til 

omegns-kommune.” (Den begynder med 

S-toget på Brøndbyøster station i 

begyndelsen af 

1950'erne). 

 Referat Anne-Marie 

 

Beretning 2014 
 

”En af de vigtigste ting der er sket i det 

forløbne år er, at smedjen er blevet hvad vi 

kan kalde, fuldendt. Den har fået en rigtig 

esse. 

 

 

 

På mange måder har smedjen jo fungeret  

længe. Vi er flere der har tilbragt ikke så  

lidt tid der og mange af jer har været forbi.  

Også mange ikke medlemmer har været 

inden om når vi f.eks. har annonceret med 

”smedekaffe”. 

Men essen er vel det som har sat prikken 

over i´et. 

 

Og så har vi fået skrevet historien om 

smedjen. 

Dem som endnu ikke har fået et 

eksemplar, og som har betalt kontingent, 

skal huske at få det inden de går. 

 

En anden af de mere markante 

begivenheder i det forløbne år er vel vores 

deltagelse i KulturWeekend 2013. Det var 

jo her vi afslørede Brøndbys Tidslinie. 

 

Men ellers har det vel ikke vores mest 

aktive år. Vi har ikke haft helt så mange af 

de faste tilbagevendende aktiviteter som 

andre år. Vi har haft en udflugt til 

Arbejdermuseet til udstillingen Ferie, 

Ferie, Ferie. En byvandring ad Gl. Køge 

Landevej, hvor vi kun nåede halvvejs, og 

derfor har den anden halvdel til gode.  

 

Til gengæld har vi ikke fået holdt nogen 

offentlig møder. Så det må vi have 

indhentet. 

 

Og så har vi fortsat deltaget i Køge-vejs 

projektet sammen med Hvidovre 

lokalhistoriske selskab og Forstadsmuseet. 

Et projekt som indtil nu har været i 

Indsamlingsfasen, men som forhåbentlig 

vil føre til noget mere synligt i den 

kommende tid.” 
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