
 Generalforsamling 

 

  Referat fra generalforsamling 2000 
  

Generalforsamlingen blev holdt hos Niels Åsted (25), den 15.-3.-2000 kl. 19.30. 

Til stede var: Niels Jørgen Junker (19), Bent Pedersen (30), Karl Knudsen (51), 

Kurt Andersen (31), Tage Schmidt (59), Helle Sørensen (65), Jens Kruchov (29) 

Gert Møller Christensen (38), Niels Åsted (25), John Holstein (35), Brian Olsen (42), 

Dagsorden iflg. Vedtægterne, der var fremlagt: 

1) Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Jens Kruchov, og han blev valgt som dirigent. 

2) Generalforsamlingens lovlighed 

Jens konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indvarslet. 

John Holstein påtog sig hvervet som referent. 

3) Godkendelse af fuldmagter, samt konstatering af stemmeberettigede 

medlemmer. 

Der var 11 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Der var 1 fuldmagt fra Finn Ljung 

(23). 

I alt 12 stemmer. 

Efter vedtægternes § 2 stk.4., har hver medlems-husstand som ikke er i restance, 1 
stemme. 

Da vi sidste år indførte betaling af kontingent via PBS, vil vi ikke afkræve kontingent 
betaling inden evt. afstemninger. Dette blev accepteret. 

Næste år vil vi udsende kontingent opkrævninger i februar, således at kontingentet er 
betalt i marts, inden generalforsamlingen. 

4) Formandens beretning: 

Niels Åsted bød velkommen til alle. 

Arbejde i forgangne år har været præget af et stort aktivitetsniveau. Det følgende blev 
delt op i punkter: 

Nyhedbrevene er stadig populær læsning, og kvaliteten i fremstillingen er på et højt 

plan. Dette vil vi tilstræbe at holde fremover. Det er i 1999 blevet til 4 nyhedsbreve, # 7 



i marts, # 8 i april, # 9 i juli, og #10 i november, samt en separat invitation til Sct. Hans 
aften. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på byens formåen. 

"Forstadsforsamlingen til Vejen Erhvervsråd", som Gammelby Grundejerforening er 

medlem af, blev af Vejen Kommune i maj 99 bedt om at påtage sig jobbet at arrangere 

en landsbypolitik for kommunen. Vi mødtes på Bække Skole en sommeraften og fik lavet 

et oplæg der blev præsenteret i Læborg forsamlingshus den 15. september. En del 

mennesker nedsatte sig i 7 forskellige emnegrupper, og kort før jul fik 

Forstadsforsamlingens bestyrelse gruppens arbejde retur. Vi gik straks i gang med 

trykningen, således at Vejen Byråd havde oplægget på deres første møde i år 2000. Det 
blev præsenteret i de forskellige udvalg, med en frist for tilbagemelding den 1. april. 

På forstadsforsamlingens årlige generalforsamling for nylig, blev navnet ændret til 
"Sammenslutningen af Landsbyer". 

De øvrige byer i denne sammenslutning er Maltbæk, Askov, St.Andst, Gesten, Bække og 
Veerst. 

Vi har i årets løb indkøbt 50 plast stole i Jysk Sengetøjslager, så vi kan nu tilbyde både 

telt, og borde og stole til udlejning til grundejerforeningens medlemmer. 

For 2. gang blev Sct. Hans aften holdt i Vera og Jakob Mortensens lille grusgrav nede ved 
mosen. Et dejligt sted at tilbringe et par timer i godt vejr og godt selskab. 

Bålet til dette års Sct. Hans fest er allerede kørt i stilling, så reservér denne aften den 
23. juni til at sende heksen til Bloksbjerg. 

I efteråret plantede vi en del træer ned ad mosevejen, men de heftige storme har vist at 
vi mangler nogle pæle til at fastgøre dem med. Dette er dog sat i gang. 

Vi vil gerne høre om der er andre steder byens borgere synes der skal beplantning. 

Alt det udstyr som foreningen efterhånden har. D.v.s. telt, borde, stole, holder til 

juletræet, og sølvbryllups æresport, er i årets løb blevet placeret i et reolsystem som er 

fremstillet til formålet. 

Eva og Tage Schmidt lægger lokale til, og vi takker de 2 for at de vil stille plads til 
rådighed. 

Efter 2 års tovtrækkeri med Vejen Kommune, er det lykkedes at få vores nye lygtepæl i 

brug. Den virker som vi havde forventet, og lyser "trekanten" op, så udholdenhed 
belønnes. 

I 1998 forsvandt det "Legende Børn" skilt som var opsat ved byens indkørsel fra Brørup-

siden, og minsandten om det tilsvarende skilt på Vejen-siden ikke også forsvandt i løbet 
af 1999. 

Så måtte vi have anskaffet et ny skilt og stativ, der er opsat ved byskiltet over for nr. 19, 
så bilister bliver oplyst om børn i trafikken. 



På grund af Dansk deltagelse i bombetogterne i Bosnien, måtte bestyrelsen desværre 

aflyse et besøg på Flyvestation Skrydstrup i maj måned. Forsvaret var sat i 
alarmberedskab, og kunne derfor ikke modtage os. 

Til gengæld havde vi en god travetur en sommer aften i Gammelby Mose. Vi havde 

besøg fra Ribe Amt af naturvejleder Annette Grøngård, som fortalte levende om alt det vi 

så. – Også om de 1000-sindvis af myg der ledsagede os denne aften. Specielt 
interessant var beretningen om mosens tilblivelse for mange mange år tilbage. 

Det var utrolig hyggeligt, og vi sluttede af med en pilsner og et glas vin på Johns 
terrasse og Annette fik et par flasker god vin for sin deltagelse. 

Sommerfesten den 14. august, var ikke så velbesøgt, men det kan nok skyldes den kolde 

og meget regnfulde aften festen var planlagt på. 

Men ved hjælp af flere gasovne, lykkedes det at holde en lille fest i vandmasserne. 

I oktober var vi medarrangør ved den årlig gæsteoptræden i Læborg Forsamlingshus. 

Denne gang var filosoffen John Engelbrecht på plakaten, som med fine talegaver kunne 
fortælle om humor. 

75 mødte frem, og aftenens overskud var: - kr. 8,-. 

Vi har deltaget i Protestbevægelsen imod Højspændingsmaster i flere år, men som alle 

sikkert ved, har Svend Auken ved dekret besluttet at fremføre ledningerne i luften nord 

om Gammelby. Vi mener det skulle have været et par meter under jordens overflade i 

stedet, men det slag tabte vi, og det er utrolig svært at acceptere. De første medlemmer 

har allerede modtaget erstatninger fra Eltra, og andre kører videre i retssystemet. Men 

uanset hvad vi gør, så kommer ledningerne i luften. Eltra mener at ledningerne vil være 

på plads sidst på året 2001. En bitter pille at sluge. 

Helt andre fornøjelser havde vi af Københavner turen lørdag den 2. oktober, som er 

meget flot beskrevet i november udgaven af nyhedsbrevet. Vi 23 som deltog, hyggede os 

gevaldigt, og bestyrelsen blev kraftigt opfordret til at gentage succesen i 2000 med et 
andet rejsemål. Vi er meget åbne for gode ideer. Også forslag til tidspunktet. 

Glögg, æbleskiver og juletræstænding var ikke så godt besøgt, hvilket vi god kan forstå. 

Mindre end 36 timer forinden havde en voldsom orkan raset hen over Gammelby, og 

stort set ingen huse i byen var gået ram forbi. Mange havde derfor travlt med at tætne 
tage og rydde op, men så må vi råde bod på det til jul år 2000. 

Til slut vil jeg gerne takke Gert for de 2 år han har været med i bestyrelsen. 

Der blev stillet få spørgsmål. Herefter blev beretningen vedtaget. 

5) Kassererens beretning og præsentation af regnskabet til godkendelse eller 
forkastelse. 

Regnskabsberetningen blev fremført af kasserer John Holstein, som fremlagde 
regnskabet underskrevet af revisor Bent Pedersen. 



Regnskabet var opstillet i kontogrupper med budgettet ved siden af, og det viste at 

omsætningen var meget større end budgettet. De samlede indtægter var 210 % i forhold 
til budgettet. 

Ligeledes viste udgiftssiden langt større tal end budgetteret, men udgiftssiden afspejler 

jo aktivitetsniveauet i foreningen. Dog var dog et markant underskud på Juleglögg, fordi 
orkanen forhindrede folk i at komme 

Det har hovedsagelig været udlejning af vores festtelt, samt Københavnerturen som har 

fået tallene til at vokse. Med en indtægt på kr. 13613.51 og udgifter for kr.11895.95, har 
der været et beskedent overskud på kr. 1717,56. 

Vi kan glæde os over at vort festtelt er blevet suppleret med borde og stole i årets løb, 

og at alle grejerne har fået til huse hos Eva og Tage Schmidt i nr. 59. 

De få spørgsmål blev drøftet, og regnskabet blev godkendt. 

6) Indkomne forslag til behandling. 

Der var ikke indkommet nogen forslag, men bestyrelsen havde et forslag til ændring af 

vedtægterne. Dette forslag har været sendt med ud sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 

Bestyrelsen føler at den nuværende formulering af §4, stk.4 ikke er betryggende for 

kontinuiteten i bestyrelsens arbejde, og foreslår derfor at stykket ændres fra 
det nuværende: 

Bestyrelsen vælges for en 2-års periode, således at formanden og 1 bestyrelsesmedlem 

vælges forskudt fra kassereren. Genvalg kan ske. 

Bestyrelsessuppleanten vælges for 1 år ad gangen. 

Det foreslås ændret til: 

Bestyrelsen vælges for en 3 års periode, en ad gangen, således at hvert 

bestyrelsesmedlem vælges 1 eller 2 år forskudt fra de øvrige, i rækkefølgen Formand- 
Kasserer – Bestyrelsesmedlem. 

Genvalg kan ske. 

Nyt stykke: Der vælges en bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen. 

Ændringen blev vedtaget, og ændringen er gældende med omgående virkning, således 
at den får indflydelse på valg til bestyrelsen under punkt. 10. 

7) Vedtagelse af kontingent. 

På baggrund af det fremlagte regnskab, mente bestyrelsen ikke at der var behov for en 

justering af kontingentet, og John foreslog et uændret kontingent på kr. 150,- pr. 

husstand for husejere, og uændret kr. 75,- for lejere og tilknyttede. 



Dette blev eenstemmigt vedtaget 

8) Præsentation af budget. 

Bestyrelsen havde budgetteret med et medlem mere. Ligeledes var der budgetteret med 

en bustur , og med udlejning af festtelt etc. lød de budgetterede indtægter på kr. 
15150,- 

De modsvarende udgifter beløb sig til kr. 14190,- 

Dette beløb indeholdt kr. 1500,- til en hjemmeside på internettet for Gammelby. 

Dette punkt blev genstand for megen debat, idet flere af de fremmødte ikke mente at 

der var behov for en hjemmeside i Gammelby, og at den under ingen omstændigheder 

måtte erstatte Nyhedbrevet. 

Efter en del polemik, og forklaring om årsagen til initiativet, blev dette punkt godkendt. 

For at begrænse udgifterne ved arrangementerne, jfr. Juleglögg i 1999, anbefalede 

forsamlingen at bestyrelsen indhentede tilmeldinger fra borgerne. 

9) Bestyrelsens plan for det kommende år. 

Vi starter med det traditionelle, d.v.s. vi holder Sct.Hans bål i grusgraven ved mosen 

ligesom sidste år, og vi laver også juleglögg og juletræstænding som vi plejer. 

Hvad sommerfesten angår, så vil vi da gerne vide om det er noget som vi skal fortsætte. 

Der var jo flere årsager til at der ikke var den store tilslutning i 99, men vi vil gerne vide 

om der er stemning for at vi skal fortsætte. Datoen er ikke fastlagt, og vi er meget åbne 
for input. 

Endvidere ved vi også med sikkerhed at vi er med i arrangementet i Læborg 

Forsamlingshus den 4. oktober. Det er den aften alle foreningerne i fællesskab hyrer en 

person til et foredrag. I år er det på opfordring af Gammelby Grundejerforening, 

lykkedes at få fhv. Metal-formand Georg Poulsen til at fortælle om sit liv. Ganske givet 
krydret med flere morsomme historier. Det bliver i hvert fald ikke kedeligt. 

I samme forum har vi netop haft et planlægningsmøde for år 2001. Her faldt første 

prioriteten på musikeren Michael Falch. Dette arrangement er i støbeskeen. 

Naturligvis fortsætter vi vort arbejde i Protestbevægelsen imod Højspændingsmaster. 

Der har netop været afholdt generalforsamling i foreningen, hvor et af hovedpunkterne 

var en evt. nedlæggelse af foreningen. Dette afviste generalforsamlingen. Foreningen 
skal bestå, i det mindste indtil masterne er etableret og taget i brug. 

Vi fortsætter også samarbejdet med de andre landsbyer i "Sammenslutningen af 

Landsbyer", som tidligere hed Forstadsforsamlingen til Vejen Erhvervsråd. 

De nye vejtræer ned mod mosen, skal efter orkanen den 3. december 99 tøjres til nogle 

stolper. Åsted har talt med Vejen Kommunes Tekniske Forvaltning, som finder ud af om 



kommunen kan bevilge 10 trykimprægnerede rafter til formålet. Vi skulle jo nødig betale 
dem selv. 

Som det har været nævnt i Nyhedsbrevet, kunne det måske være en god ide at ændre 

på vejnavnet. Som sagt kunne vejen ned mod mosen hedde Gammelby Mosevej, ligesom 

vejen nordpå fra nr. 42 kunne hedde Gammelby Møllevej, og op mod Læborg kunne den 

hedde Agerlandhøj vej. Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse fra borgerne om det er god 
ide, eller den skal skrinlægges. 

Indbetalingstidspunktet for kontingentet bliver rykket til næste år. Der vil blive udsendt 

opkrævninger i januar/februar måned til rettidig betaling i begyndelsen af marts, således 

at vi har kontingentet indbetalt inden generalforsamlingen. Dette bevirker at vi kan leve 

op til vedtægternes § 3 stk.4, om ikke at være i restance til generalforsamlingens 
afstemninger. 

Vi fortsætter med mindst 4 udgivelser af "NYHEDSBREVET" i 2000. Selv om Shelly er 

flyttet til Canada, er hun stadig koblet på som redaktionens lay-out designer. Det er 

utroligt hvad man kan udrette ved hjælp af E-mail og internet. 

Efter stormen den 3.-12. er der væltet nogle træer som blokerer vejen langs nordsiden 

af mosen, så man ikke kan passere uden at gå ind på marken. Vi kunne godt tænke os at 

vi hjalp hinanden med at fjerne de par træer. Grenene kan vi jo anvende til 
Sct.Hansbålet. 

Sidste års Chr.d.4. udflugt til hovedstaden, var en ubetinget succes. Mange af deltagerne 

opfordrede bestyrelsen til at arrangere en lignende tur i år. Denne kunne evt. gå til 

Christiania, men andre mål har også været drøftet. Vi beder om en tilkendegivelse fra jer 
alle, om dette er en god ide. 

Andre gode ideer er absolut velkomne. 

For at komme det gamle affald til livs, var det måske en ide at aftale med en 

skrothandler om at komme og fjerne gammelt jern en bestemt dag. Ole Thing Poulsen 

har vist vejen ved at fjerne den gamle dynge sten der lå nede i svinget. Hvad gør vi ? 

Skal det være et fælles anliggende, eller skal det være op til den enkelte at få ryddet op 
? 

En sidste ide er at vi skal holde øje med tilbudsaviserne om et godt tilbud på 50 hynder 
til foreningens stole. 

Der blev stillet et par spørgsmål, og forslaget om et fælles initiativ til oprydning af 

gammelt jern, fik nogle ord med på vejen. 

Det var den almindelige mening at de enkelte grundejere skulle rydde op efter sig selv. 
Afgiften for usorteret affald var alt for høj. 

10) Valg af bestyrelse. 

Efter vedtagelse af den nye ordlyd for § 4. stk. 4, hvor bestyrelsen vælges for en 3 års 
periode, er 

Formand: Niels Åsted (25) ikke på valg. 



Kasserer: John Holstein (35) ikke på valg. 

Bestyrelsesmedlem: Gert Møller Christensen (38) på valg. 

Gert ønskede ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslog Helle Sørensen (65) til bestyrelsesmedlem. Der var ikke andre 
forslag, og Helle blev valgt. 

11) Valg af bestyrelsessuppleant. 

Kurt Andersen (31) havde ikke noget imod genvalg, og blev valgt. 

12) Valg af revisor og suppleant. 

Bent Pedersen (30) har nu i flere år gjort et godt stykke arbejde, og blev genvalgt som 
revisor. 

Finn Ljung (23) blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Finn var ikke til stede, men havde givet tilsagn til Niels Åsted om at han var villig til 
genvalg. 

13) Eventuelt 

Der var en del diskussion om behovet for en hjemmeside til Gammelby. John belyste at 

der havde været et tilbud fra John Hansen, kasserer i Læborg Vandværk, om at blive 

koblet på Læborg Vandværks hjemmeside med en afdeling til præsentation af 
Gammelby. 

Dette var imidlertid strandet på grund af at vi ikke kunne få at vide hvor meget plads vi 

havde til rådighed, og uenighed om hvem der skulle redigere stoffet. Det var derfor endt 
med at vi havde købt vort eget domænenavn: Gammelby-Grund. 

Denne hjemmeside vil vi få op at stå hurtigst muligt. 

Karl Knudsen havde været ude for noget højst ejendommeligt. Under oprydning på 

græsrabatten overfor deres hus, var Anette stødt på indtil flere plasticposer, - som 

indeholdt HUNDELORT !!! 

Vi kan alle forstå at hundeejere gerne vil friholde vejene for hundens efterladenskaber, 

og derfor pakker dem i plastic, men normalt vil "visitkortet" jo så også blive 
borttransporteret umiddelbart. 

I dette tilfælde var flere transporter blot gået i stå, så indhold og emballage fortsat 

befandt sig i græsrabatten. Karl appellerede til at den pågældende hundeejer om 

fremover at medtage hundens efterladenskaber, når nu han havde gjort sig den 
ulejlighed at pakke dem ind. 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og efter at have afsluttet generalforsamlingen, 
gav han ordet til formanden. 



Åsted takkede dirigenten for hans hverv, og i hyggeligt selskab spiste vi de udmærkede 
ostemadder der var stillet frem. 

Vi ses til næste år. 

Underskrevet af: 

Dirigent Jens Kruchov Referent John Holstein 

 


