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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 5. marts 2012  kl 19.00 
 

I Rheumhus, Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning  

3. Regnskab  

4. Forslag 

5. Budget og kontingent 

6. Valg af formand, to bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og revisor 

7. Eventuelt 

 

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

 

Efter selve generalforsamlingen vil vi fejre at det er foreningens 10. ordinære 

generalforsamling. 
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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 
 

Så skal vi igen til generalforsamling. Som 

det fremgår af indkaldelsen foregår den i 

år i Rheumhus i Albjergparken. 

I år er det formanden og to 

bestyrelsesmedlemmer som er på valg, 

dvs. Johan Suszkiewicz, Anne-Marie 

Carlsen og Agnar Gravesen. 

Alle tre vælges for to år. 

Der ud over er suppleant Bodil Zacho og 

revisor Else Madsen på valg. Begge for et 

år. 

Alle modtager genvalg, men der kan 

naturligvis stilles andre forslag.  

Øvrige punkter fremgår af indkaldelsen. 

Husk at man skal have betalt kontingent 

for at kunne stemme. 

 

Og efter …. 
 

Som nævnt i indkaldelsen er dette vores 

10. ordinære generalforsamling og dermed 

et jubilæum. Det skal naturligvis fejres. 

Det endelige program ligger ikke fast 

endnu. Men det står fast, at der efter selve 

generalforsamlingen vil være både vådt og 

tørt. 

Af samme grund vil vi også gerne have 

tilmeldinger på forhånd så vi ved 

nogenlunde hvor mange der kommer. 

 

Kontingent 
 

Og så skal vi igen ha´ kradset kontingent 

ind som betingelse for fortsatte aktiviteter. 

Kontingentet kan betales på 

registreringsnummer 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 kan også som andre år 

betales på generalforsamlingen. Det er  

 

 

 

 

 

stadig kun 100 kr. for enkeltmedlemmer 

og 150 kr. for familier. 

 

Besøg i Brøndbyøster 
 

Vi bor nok i samme kommune, men hvor 

mange af os kender det gamle 

Brøndbyøster særlig godt. 

Det forsøger vi at råde bod på ved en tur 

til Brøndbyøster. 

Bjarne Gudmand-Høyer fra 

Bevaringsforeningen for Brøndbyøster vil 

vise rundt i Brøndbyøster landsby og give 

en tår kaffe i Ditlevs gamle 

købmandsbutik. Her vil han også fortælle 

om, hvordan man holder gang i butikken. 

Der er endnu ikke sat dato på. Det skal jo 

helst blive lidt lunere i vejret. Så det bliver 

sikkert først en gang i april. 

Men nu er I forberedt. 

 

Smedjen 
 

Og så skal der mindes om, at vi i det nye 

år fortsætter med at holde ”åbent hus” i 

smedjen hver den anden lørdag i måneden. 

Første gang bliver lørdag den 11. februar 

kl 10.00. 

Her er alle velkommen til at kigge forbi, 

enten for at få lidt beskidte fingre (husk 

praktisk tøj), eller bare for at få en kop 

kaffe og en sludder om lokalhistorien eller 

noget helt andet. 

 

Efterlysning 
 

Er nogen i besidelse af et billede af den 

tidligere badeanstalt Mandalay, så ring 

lige en gang til Johan. 
 

 

 

Red. slut  15/1-12 - Johan 


