
 Generalforsamling 

 

  Referat fra generalforsamling 2001 
  

Generalforsamlingen blev holdt hos Niels Åsted (25), den 19.-3.-2001 kl. 19.30. Til stede 

var: Niels Jørgen Junker (19), Bent Pedersen (30), Karl Knudsen (51), Finn Schmidt 

(37), Per Rasmussen (31), Helle Sørensen (65), Steen Nielsen (40) Hanne Dons (61), 

Mogens Lund Højsager (50), Niels Åsted (25), John Holstein (35), og Jørgen Flintholm 

(12) som vi havde inviteret til at fortælle om gamle dage. 

Dagsorden iflg. Vedtægterne, der var fremlagt: 

1) Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Karl Knudsen, og han blev valgt som dirigent. 

Det blev samtidig konstateret at der ikke var behov for rygepauser, da ingen røg, så vi 
kunne ligeså godt stille pause-øllet på bordet. 

2) Generalforsamlingens lovlighed Karl konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og 

rettidigt indvarslet. John Holstein nævnte at indkaldelsen var uddelt i Nyhedsbrevet den 
4. og 5. marts, og John påtog sig hvervet som referent. 

3) Godkendelse af fuldmagter, samt konstatering af stemmeberettigede medlemmer. 

Nogle betalte deres kontingent på stedet, så der var 12 stemmeberettigede medlemmer 
tilstede. Der var ingen fuldmagter. I alt 12 stemmer. 

4) Formandens beretning: Niels Åsted bød velkommen til alle. Bestyrelsen kan se tilbage 

på det forgangne år med rimelig tilfredshed. Igennem året har vi arbejdet med flere 
forskellige emner, og derfor kommer beretningen i punktform: 

1. De vejtræer som blev plantet i efteråret 1999 trives fint, men efter stormen den 3. 

december kunne vi se, at vi skulle have dem støttet af en stolpe. Uden beregning fra 

Vejen Kommune fik vi leveret plantestolper som vi efterfølgende fik gravet ned og 

træerne fastgjort til. Derudover har vi lagt ca. 300 blomsterløg ved nogle træer i byen et 
forsøg på forskønnelse, som gerne skulle udvikle sig til et større område. 

2. I foråret blev Asbovej belagt med nyt asfalt og på vej hjem fra arbejde så jeg de 

nærmede sig Gammelbyvejs udmunding med afstribningerne. Bestyrelsen drøftede 

omgående de dårlige afstribninger der havde været der, og næste morgen fik vi en aftale 

i stand med Ribe Amt om at forlænge de dobbelte overhaling forbudt streger. Grunden til 

ønsket var, at vi kan dokumentere flere uheld og farlige trafiksituationer i krydset, også 

blandt vores medlemmer. Derfor gik vi i aktion. Ribe Amt havde samme holdning som vi, 

og straks fik vejafstribningsmandskabet besked om ændringerne som så blev udført. Alt 

sammen på et døgn. Så en stor tak til vejfolkene på Amtsgården i Ribe, for en resolut 
indsats. 

3. Højspændingsmasterne er kommet på plads – stort set – i vores område. Disse 

grimme mastodonter vil for os alle stå som et tegn på at de økonomiske interesser er 

større end hensynet til mennesker, miljø, og naturområder i dagens Danmark. 

Bestyrelsen tager absolut afstand fra disse holdninger. Jordkabler havde været den 

eneste rigtige løsning. Men vi blev alle sammen tabere i dette magtspil. Løbet er kørt – 

desværre. Tirsdag d. 6. marts var der generalforsamling i Protestbevægelsen mod 

Højspændingsmaster, og på dagsordenen var et punkt med : Nedlæggelse af foreningen. 

De fremmødte drøftede situationen og valgte at nedlægge foreningen og aflevere de 



relevante papirer til Lokalhistorisk Arkiv i Brørup Vi vidste på forhånd at der var et lille 

underskud som skulle betales og Gammelby Grundejerforening støttede med et beløb på 

150 kr. Resten skaffedes blandt de fremmødte på generalforsamlingen. Om kort tid vil 

der komme lidt pressedækning på nedlæggelsen. Dermed afsluttes en sort plet i 
Danmarkshistorien. 

4. Vi havde i samarbejde med Askov Bylaug en udflugt til Flyvestation Skrydstrup, hvor 

deltagerne fik en rundvisning i Helikopter og F16 værkstedet. Det var en god tur for de 
deltagere der tog turen med til Skrydstrup. 

5. Et andet arrangement var besøg hos Niels Bøgedahl, som fremviste de 3 Vestas 

vindmøller, der står ved Hundsbæk, og de der havde lyst og mod til at stige til tops i 

møllerne fik lov til det. Dejligt at få lov til at se møllerne indefra, og høre hvad de kan 
producere af energi. 

6. Skt. Hans bålet blev brændt af, og trods det dårlige vejr, mødte der folk op, som så 
bålet brænde ned. Vi har bålet til 2001 klar – samme sted som år 2000. 

7. Vi satte festteltet op til sommer komsammen, der var god stemning aftenen igennem 

og vinderne af solsikkekonkurrencen fik deres anstrengelser honoret med en lille 
erkendtlighed. 

8. Kort tid efter sidste års generalforsamling var jeg inviteret til møde på Læborg Skole, 

ang. kommunens udsendte debat avis. Vi deltog i aftenens debat og forslagene til 

kommunen blev sendt af sted. Det var udelukkende forslag som omhandlede Læborg. I 

øvrigt alle sammen gode ideer. Nu har kommunen så indarbejdet alle indsendte forslag i 

”Forslag til Kommuneplan” som for Læborgs område ikke imødekommes. Men gruppen 

fra sidste forår har netop haft møde igen den 5. marts, og vedtog at fastholde 

holdningen fra sidste år, så må kommunen da forstå budskabet. Senere i dag kommer vi 

til ” Lokalplan for Gammelby ”. 

9. I årets løb har der været opfølgning på det arbejde der blev udført i rapporten 

”Landsbypolitik i Vejen Kommune” . Bl.a. var vi kaldt til møde med Regnar Busk og andre 

på rådhuset. Men lige nu i Gammelby har vi et punkt tilbage som var berammet til 

udførelse i år 2001. Det gælder emnet: ”Trafikdæmpende foranstaltninger”. Men sidste 

nyt er ifølge Teknik og Miljø, at Vejdirektoratet har har udsat affæren indtil videre. Det 
overvejes at finde nogle bedre løsninger. 

10. Så fik vi tilsendt brev fra Kommunen ang. vores kloaknet. De ville gerne vide hvor og 

hvordan nettet ser ud i området. Vi kontaktede Teknik og Miljø som gerne ville have 

retursvar fra bestyrelsen. Vi kunne se fejl på det tilsendte kort, og tegnede det ind, som 

vi vidste og returnerede det. Kommunen har ikke akutte problemer med Gammelby`s 

kloaknet, men som alle andre steder i landet er de forpligtet til at lave en overordnet 

kloakplan og det arbejdes der på i administrationen. Vi kender ingen tidstermin på dette 

emne. 

11. I oktober indbød vi til et møde for de lodsejere , som ville blive berørt af en evt. 

ændring af vejnavnene i området tidligere beskrevet i Nyhedsbrevene, og de fremmødte 

fandt frem til et forslag, som blev sendt til Vejen Kommune. Kommunen gik ind i sagen 

og sendte forklaring og kort over området ud til samtlige adresser på Gammelbyvej, og i 

denne tid arbejder Forvaltningen videre med ønskerne om et mere forståeligt 
vejnavnesystem. 



12. Ligeledes i oktober var vi medindbydere til Fællesarrangementet i Læborg 

Forsamlingshus, hvor den tidligere formand for Dansk Metal, Georg Poulsen fortalte om 

sit liv og virke. De der mødte frem fik rørt lattermusklerne grundigt denne aften. Synd 

for de der ikke deltog. I parentes skal nævnes at Gammelby Grundejerforening ikke 

deltager i over- eller underskudsdeling i disse fællesarrangementer. (Ved dette 
arrangement var det vist meget godt). 

13. Sidste arrangement i kalenderen år 2000 var juletræstænding og samværet omkring 

gløggen, som i år igen var god og varm. Bestyrelsen har den opfattelse at dette indslag i 

en ellers travl tid, er kommet for at blive. 

14. Afslutningsvis vil vi takke Helle Sørensen for tiden i bestyrelsen. Det blev til 1 år som 

vi var glade for. Så valgte I at sætte huset til salg og flytte til byen. Det er altid godt 

med et blandet hold i bestyrelsesarbejde, det giver en større indgangsvinkel til emnerne. 
Tak for det Helle. 

15. Det var så min sidste aflæggelse af en bestyrelsesberetning for Gammelby 

Grundejerforening, da jeg ikke ønsker genvalg denne gang. Tiden er inde til en omgang 

fornyelse. John og jeg kom ind i bestyrelsen på generalforsamlingen i 1995, og dengang 

var der tanker i gang om at Gammelby Grundejerforening skulle nedlægges. Det synes vi 

var en uheldig udvikling, så John og jeg gik ind i bestyrelsen. Igennem årene har der 

været mange emner som bestyrelsen har deltaget i , så foreningen har så absolut sin 

berettigelse i nærsamfundet, men friske kræfter skal der til. Derfor et skifte i 
bestyrelsen. 

Niels Åsted, Formand 

Det blev gentaget at vi ikke skulle have vejbump, men gerne blomster kasser som 

chikaner. Niels Jørgen Junker foreslog at vi kunne bede kommunen om malede vejskilte 

på asfalten, der fremstod lidt ophøjet, så det støjede i dækkene når man kørte over dem. 
Endelig diskussion om Gammelbys kloaknet er udsat til 2008. 

Der blev stillet få spørgsmål. Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget. 

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

Regnskabet er et separat bilag til referatet 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 mindre end budgetteret. Dette hænger sammen med at der 

ikke blev arrangeret nogen bustur i 2000. Ligeledes viste udgiftssiden langt mindre tal 

end budgetteret, men udgiftssiden afspejler jo aktivitetsniveauet i foreningen. Med en 

indtægt på kr. 7493,38 og udgifter for kr.5861,54, har der været et overskud på kr. 

1631,84. Næsten det samme som sidste år. John påpegede at overskuddet var 

medlemmernes, og at det skulle gå til aktiviteter til gavn for medlemmerne. Niels Jørgen 

Junker spurgte om det var nødvendigt at være medlem af Vejen Erhvervsråd. Åsted 

forklarede sammenhængen og de mange navneskift i foreningerne. Niels Jørgen mente 

at æresporten havde været ude en gang, men kunne ikke se indtægten. John forklarede 

at betalingen var kommet ind så sent, at den først kom med i næste regnskabsår. 

Afskrivninger på foreningens materiel blev drøftet, og det var generalforsamlingens 

holdning at der skulle afskrives på materiellet fra næste regnskabsår. Regnskabet blev 
enstemmigt 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. For at hindre evt. kup eller 

hovsa ændringer af vedtægterne, forslår bestyrelsen at §3 stk.6 ændres så 

vedtægtsændringer kræver at mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, og at 

mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Samme forhold gælder ved 

foreningens evt. ophør. Derfor foreslår bestyrelsen §7 stk.1 ændret så en evt. 

nedlæggelse skal være godkendt på en ordinær generalforsamling med samme 

medlemsdeltagelse, inden den ekstraordinære generalforsamling der endeligt skal 

vedtage nedlæggelsen. Ændringerne blev vedtaget med omgående virkning, og §3 og §7 

kommer således til at få følgende ordlyd: § 3. GENERALFORSAMLING Stk 6. Ændringer af 

foreningens vedtægter, kræver at mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, og 

at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er der mindre end 1/3 af 

foreningens medlemmer til stede, henvises den endelige afgørelse til en ekstraordinær 
generalforsamling 

§ 7 FORENINGENS OPHØR 

Stk. 1. Foreningens eksistens kan kun ophøre på en ekstraordinær generalforsamling. 

Dette forudsætter, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer er for nedlægningen. 

Forinden skal forslag om nedlægningen have været til afstemning på en ordinær 

generalforsamling efter reglerne i § 3 stk. 6 Ved foreningens eventuelle ophør, tilfalder 

foreningens midler LÆBORG FORSAMLINGSHUS. Protokoller og dokumenter fra 

foreningens virke, tilfalder lokalhistorisk arkiv i Vejen. Det pålægges den afgående 

formand at sørge for at disse bestemmelser bliver fulgt. 

Bestyrelsen havde ligeledes stillet forslag om ændring af vedtægterne i de paragraffer 

som omhandler vejnavnene. Imidlertid skal disse ikke vedtages med øjeblikkelig 

virkning, idet stikvejene endnu ikke har skiftet navn. Dirigenten lod derfor bestyrelsens 

forslag få en generalforsamlingsgodkendelse til senere endelig vedtagelse på en 

ekstraordinær generalforsamling. Forslagene omhandler §2 stk.1 og stk.5, §4 stk1 og 

stk.2, samt §5 stk.2 som udsendt med indkaldelsen. Paragrafferne blev gennemgået en 

for en. Der var en del diskussion om §4 Stk.1, hvori der står at bestyrelsen bliver valgt 

hver især. Der blev fremsat forslag om at bestyrelsen konstituerede sig selv, og det blev 

nævnt at man ved denne valgmetode ikke kunne vælge et siddende bestyrelsesmedlem 

til en anden post der var ledig. Det hele afspejles af de vædtægtsændringer der blev 

vedtaget på sidste års generalforsamling. Sidste år fremsatte bestyrelsen forslag om 

ændring til det nuværende system, idet kontinuiteten i bestyrelsens arbejde på denne 

måde blev sikret for en længere periode. Dette blev diskuteret, og efterfølgende fik alle 
punkterne generalforsamlingens godkendelse med følgende ordlyd: 

§ 2. MEDLEMMER 

Stk 1. Som medlem kan optages enhver grundejer med adresse på: Gammelbyvej, 6600 

Vejen. Avnhøj, 6600 VEJEN Gammel Møllevej, 6600 VEJEN Gammelby Mosevej, 6600 

VEJEN Medlemsskabet omfatter husstanden. 

Stk 5. Ved flytning fra adressen på Gammelbyvej, Avnhøj, Gammel Møllevej, eller 

Gammelby Mosevej, ophører det aktive medlemsskab automatisk. Medlemsskabet kan 
konverteres til et passivt medlemsskab jfr. stk. 4. 

§ 4. BESTYRELSEN 



Stk. 1. Foreningen ledes i det daglige af en bestyrelse, som er foreningens ansigt udadtil. 

Den består af en formand, en kasserer og 1 bestyrelsesmedlem, der hver især vælges på 
generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal. 

Stk. 2. Valgbar til bestyrelsen er grundejende beboere på Gammelbyvej, Avnhøj, 

Gammel Møllevej, eller Gammelby Mosevej, 6600 Vejen, samt medlemmer af dennes 
husstand. 

§ 5. ØKONOMI. 

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Stk. 2. Revisoren, der vælges for et år ad gangen, må ikke være bestyrelsesmedlem. 

Revisoren behøver ikke have adresse i medlemsområdet. Genvalg kan ske. Revisoren har 

til enhver tid adgang til foreningens regnskaber, og kan foretage revision efter behov. 

Revision skal dog ske mindst 1 gang årligt inden generalforsamlingen. 

Revisionsrapporten skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage efter revisionen, dog 
senest 14 dage inden generalforsamlingen. 

Steen Nielsen (40), der bor på den nordlige stikvej som kommer til at hedde Gammel 

Møllevej, påpegede at det var essentielt at der på vejskiltet kom til at stå Gl. Møllevej i 

stedet for Gammel Møllevej, idet der kunne være risiko for at vejfarende en mørk nat 

kun læste ordet Gammel, og derfor alligevel tog fejl af Gammelbyvej og Gammel 
Møllevej. Dette lød fornuftigt, og bestyrelsen henvender sig til kommunen om sagen. 

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 enstemmigt vedtaget 

8) Præsentation af budget. Budgettet er vedlagt som separat bilag til referatet 

Bestyrelsen havde budgetteret med et medlem mindre. Der er budgetteret med en 

bustur, som ikke blev til noget i 2000, og med udlejning af festtelt etc. lød de 

budgetterede indtægter på kr. 15130,- De modsvarende udgifter beløber sig til kr. 

13550,- Dette beløb indeholder kr. 1600,- 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. Dette blev imødegået da flere 

mente at den elektroniske kommunikation var kommet for at blive. Steen bad os 

undersøge om det var muligt at koble sig på den nye hjemmeside i Vejen Kommune, og 

hvad dette ville koste. En ting var alle enige om: Hjemmesiden måtte under ingen 

omstændigheder erstatte Nyhedbrevet. 

Der blev anbefalet at bestyrelsen foretog afskrivninger på materiellet til næste år. 

Ligeledes blev det anbefalet at vi foretog hensættelser til evt. indkøb at nyt materiel eller 

uforudsete større udgifter. På det fremlagte budget er der afsat kr. 3000 til indkøb af nyt 

udstyr. Dette blev godtaget. Efter en del polemik og forklaringer, blev budgettet 

godkendt 

9) Bestyrelsens plan for det kommende år.  

1. Fredag d. 30.-3. kommer Helge Engelbrecht til Læborg Forsamlingshus. 

Arrangementet er et samarbejde mellem alle foreninger i sognet. Vi plejer at hjælpe til 

med borddækning etcmen denne gang har vi ingen opgaver.  

2. Vi har et hængeparti med laminering af vore Skt. Hans sange, vi har jo købt delene 



dertil.  

3. På vores hjemmeside mangler der en farvelægning af logoet, som er. Shelly`s træ: De 

4 årstider med rødder. Gode ideer ønskes.  

4. Vi skal diskutere lokalplanen og fremsende generalforsamlingens holdninger til dette 

inden 10. April 2001.  

6. Drøfte flere træer ad Gammel Møllevej og vesterud ad Gammelbyvej inkl. blomsterløg 

i efteråret 2001  

7. De fælles arrangementer som alle foreninger i Læborg Sogn afvikler, skal til debat, 

efter evaluering af den kommende Helge Engelbrecht aften. Nærmere besked kommer.  
Venlig hilsen Niels Åsted. 

Der var en del interesserede indlæg om bl.a. byforskønnelse. Der var ønsker om 

vejtræer i den vestlige ende af Gammelbyvej. Der var forslag om at vi skal med i de 

lokale telefonbøger. Rigtig god ide. Karl tilbød at kachere Sct.Hanssangene. Hvad er 

holdningen til nævnelse af sponsorat i Nyhedsbrevet ? Stemningen var mere for at 

acceptere en reel annonce til gengæld for sponsorstøtte på den ene eller anden måde. 

Der var enighed om at Nyhedsbrevet skulle fortsætte, og at vi skulle finde en måde at 
trykke det på i farver, som ikke kostede en formue, eller var sponseret. 

10) Valg af bestyrelse. Formand: Niels Åsted (#25) er på valg. Kasserer: John Holstein 

(#35) er ikke på valg. Bestyrelsesmedlem: Helle sørensen (#65) er ekstraordinært på 

valg. Niels Åsted ønskede ikke genvalg. I stedet foreslog bestyrelsen Hanne Dons (#61) 

til ny formand. Der var ikke andre forslag, og Hanne blev enstemmigt valgt Bestyrelsen 

foreslog Mogens Lund Højsager (#50) til nyt bestyrelsesmedlem. Der var ikke andre 
forslag, og Mogens blev enstemmigt valgt. 

11) Valg af bestyrelsessuppleant. Kurt Andersen (31) kunne ikke genvælges, da de 

flytter fra byen. Bestyrelsen foreslog Niels Åsted. Der var ikke andre forslag, og Niels 

blev enstemmigt 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. Bodil Åsted (25) blev valgt som revisorsuppleant. 

Bodil var ikke til stede, men havde givet tilsagn til bestyrelsen om at hun var villig til 
valg. 

13) Eventuelt Skæbnen for kampestensstalden på Gammelbygaard, som er skadet af 

stormen den 3. december 1999 er ukendt. Der var et udtalt ønske om at den blev 

bevaret, idet den var et afgjort plus for Gammelby for at bevare landsbypræget. 
Samtidig er det en smuk bygning. 

Byens vejskilte står som hø og hakkelse. Specielt i den vestre ende. Bestyrelsen bør gøre 
noget for at få rettet op på situationen. Niels Åsted arbejder på en plan. 

Der er kommet en ny kommuneplan, i hvilken parcel 9az på vejen ned mod mosen, er 

holdt udenfor bebyggelse. Det er Jacob Mortensens mark overfor Peter Nedergaard #53, 

Karl Knudsen #51 og John Jacobsen #49. I den forrige kommuneplan fra 1997 var den 

udlagt til storparceller. Dette gjorde grundejerforeningen indsigelse imod, idet 

bebyggelse af denne mark ville fratage 33 % af byens huse, den frie udsigt. Bestyrelsen 

bør formulere en skrivelse til kommunen som kommentar til den nuværende plan, der i 
indhold ligner den tidligere skrivelse fra ’97. 

Der kom flere forslag til udflugter på bordet. Grundejerforeningen skulle arrangere ture 

til f.eks: Frøslevlejren, Radio Syd, TV Syd, og Tinning Krat der er et meget smukt sted. 

Tinning Krat ligger midt i trekanten Give, Tørring, Nørre Snede, og er stedet hvor både 



Gudenåen og Skjern Å har sine udspring med 125 meters mellemrum. Skjern Å er 94 km 

lang med udløb i Ringkøbing Fjord, mens Gudenåen er Danmarks længste å på 158 km 
med udløb i Randers Fjord 10 km øst for Randers. 

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, mens Jørgen Flintholm fortalte utrolig interessant om gamle dage i Gammelby, 

drak vi kaffe og spiste de udmærkede ostemadder Helle havde lavet. Og det var oven i 
købet hendes fødselsdag. Tillykke Helle. Vi ses til næste år. 

Underskrevet af:  

Dirigent Karl Knudsen Referent John Holstein 

 


