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Vi har nu overstået 
generalforsamlingen og skal i 
gang med det kommende års 
aktiviteter. 
 
Historiens Hus 

 
Med sammmenlægningen af Brøndby og 
Hvidovres lokalarkiver og oprettelsen af 
det nye Forstadsmuseum er vi også som 
forening blevet en del af denne 
kulturhistoriske enhed. 
Derfor besøger vi 
mandag den 11. april 

Historiens Hus i Avedørelejren hvor 
Forstadsmuseet holder til, for at se hvad 
det nu er for noget. Lisbeth fra 
lokalarkivet vil vise rundt. 
Vi skal være i Historiens Hus kl. 19.00. så 
vi samles på parkeringspladsen syd for 
Brøndby Strand station kl. 18.30 for at 
fordele os i bilerne som vi plejer. 
Tilmelding til Anne-Marie på telefon  
43 73 47 72 eller Jytte 43 73 02 75. 
 
Rheum-park 

 
Besøget i Rheumpark har tidligere været 
omtalt. Det finder sted  
mandag den 16. maj. 

Det er jo nu 40 år siden Tybjergparken, 
som er en del af Rheumpark, blev taget i 
brug. Det har inspireret os til at se, hvad 
der er sket  i disse 40 år. 
 
 

 
 
Brix Andersen fra afdelingsbestyrelsen vil  
vise rundt og fortælle. Vi får også set  
udsigten over Køge Bugt fra 11. sal og til 
sidst får vi en tår kaffe i Rheumhus, hvor 
Brix fortæller videre. 
Vi mødes uden for Rheumhus kl. 19.00. 
 
Smedjen 

 

Og så skal vi i gang i smedjen igen. Alt 
som kan krybe og gå. 
Fredag den 6. maj kl. 10.00 mødes vi ved 
smedjen for at pudse og polere. 
Der er stadig et par kasser som skal flyttes, 
en reol som skal stilles op, en boremaskine 
som skal slibes og males, nogle plader 
som skal på loftet. Og en loftstrappe som 
skal monteres. 
Som sædvanlig er der da også en kop kaffe 
og måske en småkage. 
Og husk praktisk tøj, så i ikke som Else 
maler jeres nyeste bluse. 
 
Kontingent 

 

Der er enkelte som endnu ikke har betalt 
kontingentet for 2011. Så kontroller lige 
om I hører til dem. Vi skulle jo nødigt 
miste jer som medlemmer. 
Kontingentet kan indbetales på:  
reg.nr. 33 48, konto nr. 33 48 – 36 31 15 

i Danske Bank. 
Husk at få jeres navn på så vi kan se hvor 
pengene kommer fra. 
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Generalforsamlingen 
  

Referat fra generalforsamlingen  

den 21. februar 2011. 
  

 
Formanden bød velkommen. 
  
 
1. Valg af dirigent: 
Lizzie Persson blev valgt som dirigent. 
  
2. Formandens beretning:  
Medens der intet skete i smedjen i 2009, 
har der været mere aktivitet i 2010, 
herunder tre arbejdsdage, hvor huset er 
blevet sat i stand. Skorstenen er blevet sat 
op osv. 
  
Ud over det har smedegruppen deltaget i 
Kulturweekenden i juni og i sommerfesten 
ved Ditlevs Butik i juli. Bent og Johan har 
været på indkøb til smedjen.  
 
Der har været 11 arrangementer i årets løb, 
her iblandt Kulturweekenden; Annies 
foredrag i Brønden om 200 år af Brøndby 
Strands historie;  udflugt til Kroppedal; og 
besøg på Brøndby Lokalarkiv, nu en del af  
det nye Forstadsmuseet Historiens Hus. 
Der har været udstillinger i Brønden og 
Æblehaven. 
  
Året har været præget af manglende 
tilgang af nye medlemmer. 
  
Der er planlagt besøg i Rheum Park i maj, 
når blomsterne er sprunget ud. Besøg i 
Historiens Hus, og foreningens 10-års 
fødselsdag til december. 
  
 
 
 
 

 
 
 
3. Regnskab: 
Bo aflagde beretning for regnskab. 
Udgifterne er især gået til arrangementer 
og til smedjen. Udgifterne har været større 
end indtægterne. Underskuddet er taget fra 
kassebeholdningen. 
  
4. Forslag: 
Ingen 
  
5. Budget og kontingent: 
Større udgifter forudses til næste år til 
smedjen og jubilæet, men der er ingen 
grund til ændring af kontingentet, når  
foreningen har en (ganske vist begrænset) 
formue. 
  
6. Valg til bestyrelsen: 
Kasserer: Bo Petersen (genvalg) 
Bestyrelsesmedlem for 1 år: Agnar 
Gravesen, Anne-Marie Carlsen 
Bestyrelsesmedlem for 2 år: Jytte Jensen 
(genvalg) 
Suppleant: Bodil Zacho (genvalg) 
Revisor: Else Madsen (genvalg) 
  
7. Eventuelt: Bestyrelsen vil arbejde på at 
10-års fødselsdagen holdes i januar kvartal 
2012 for medlemmerne i forbindelse med 
generalforsamlingen. 
  

  Anne-Marie Carlsen 
 
 

KulturWeekend 

 
KulturWeekenden i Brøndby Strand finder 
i år sted fredag til søndag den 10. 11. og 
12. juni. 
Foreningen deltager selvfølgelig. 
 
 
Red.slut  17/3 – 11, Johan 

 


