
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2003 

Generalforsamlingen blev holdt hos Hanne Dons, Mundbjerggård (61), den 18.-3.-2003 

kl. 19.30. 

Tilstede fra Gammelbyvej var: 

Elsa Stølegaard (17), Flemming Bøtker (24), Bodil Åsted, Niels kom senere (25), Lisbeth Malmvig 

(29), Bent Pedersen (30), Per Rasmussen (31), Carina og Brian Olesen (42), Mogens Højsager 

(50), Hanne Dons (61) 

Tilstede fra Gammelby Mosevej var: 

Familien Knudsen (4), Finn Schmidt (14), John Holstein (16). 

Dagsorden iflg. Vedtægterne, der var fremlagt: 

Formand Hanne Dons holdt en lille velkomsttale og meddelte at hun desværre havde været 

sengeliggende i en uge, og ikke ville smitte, så hun satte sig ved bordenden. 

1) Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Bent Pedersen, der uden modkandidat blev valgt som dirigent. 

2) Generalforsamlingens lovlighed. 
Bent konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indvarslet, idet 

indkaldelsen var husstandsomdelt den 3. marts. 

Bent læste dagsordenen op. 

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. Ingen fuldmagter. 

4) Formandens beretning 
Hanne Dons havde grundet sygdom ikke skrevet nogen beretning, så John havde plukket 

fra årets referater, som han læste op: 

I det forløbne år har vi holdt 4 bestyrelsesmøder. 

Vi har forhandlet med kommunen om at undgå vejbump. 

Vi har været en tur til Randers Regnskov og Hadsten. 

Vi har holdt Sct. Hans med stort bål i Jakob Mortensens sandgrav. 

Der var rekord tilslutning til juletræs tænding og juleglögg. Der blev spist 250 

æbleskiver. 

Per på hjørnet # 31 har fået ny hæk. Den tidligere blev nedlagt af en traktor. 

Vi har plantet et enkelt træ på Gammelby Møllevej ved siden af Brians hus. 

Niels Jørgen Junker byggede en flot snemand. 

Der er kommet rekord stort antal nye folk i byen: 

Nr. 20: Kurt Andresen 

Nr. 21: Lene Tamberg og Niels Rossen 

Nr. 22: Tina Ormstrup med 2 børn 

Nr. 24: Laila og Flemming Bøtker med 3 børn 



Nr. 26: Visti og Anne Louise 

Nr. 46: Hanne og Lars Højbjerg til leje 

Og det sidste nye er at nr. 48 er solgt til Tina og Henrik Sørensen fra Nyby 

ligesom Gammelbyvej nr. 2 også er blevet solgt. 

Der er desværre kun kommet 1 rigtigt nyhedsbrev plus nogle invitationer. 

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 som balance i kontogrupper med budgettet i kolonnen ved siden 

af, og det viste at omsætningen var kr. 1200 mindre end budgetteret. Dette hænger til 

dels sammen med at teltet ikke blev udlejet i 2002. 

Ligeledes viste udgiftssiden mindre tal end budgetteret. Der var brugt flere penge på 

arrangementer og ingen penge på udstyr. 

Med en indtægt på kr. 9898, og udgifter for kr.10294, har der været et underskud på kr. 

396. 

Der var budgetteret med et overskud på kr. 35, så det var tæt på. 

På statussiden fremgik det at foreningens materiel er blevet afskrevet med 20 %. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

6) Indkomne forslag til behandling. 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 

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 vedtaget efter et forslag fra Karl Knudsen om at sætte kontingentet op, så der 

var flere penge til at dække udgifter til arrangementer.  

Dette fremkaldte en debat, hvor flertallet hellere ville have brugerbetalingen hævet. 

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

Bestyrelsen havde budgetteret med uændret medlemstal på 34. 

Der er budgetteret med højere brugerbetaling på arrangementer, og med udlejning af 

festteltet etc. lød de budgetterede indtægter på kr. 13138,- 

De modsvarende udgifter beløber sig til kr. 12075,- og dermed et lille overskud på kr. 

1063. 

Efter få spørgsmål, blev budgettet godkendt 

9) Bestyrelsens plan for det kommende år. 
Vi har allerede være på familie bowling. 

Vi må se at få flyttet de skilte i år. 

Vi vil opfordre til at etablere et festudvalg i stil med OL sidste år. 

Bustur 

Niels Åsted har samlet et mega bål i Jacob Mortensens sandgrav til Sct. Hans 23.-6. 



Vi kunne bede om forslag til en aftentur til sommer. 

Vi vil søge at påvirke kommunen til ikke at lave bump. 

7.-12. juleglögg og trætænding. 

Planen afstedkom flere forslag til udflugtsmål:  

Kattegatscentret, Hjemsted Oldtidspark, Ribe Oldtidsby, Sprogø og Christiania (Kbh.) 

Aftenture blev foreslået til: 

Bævercenter i Vejle, TV Syd i Kolding, Hanne Dons’ arbejdsplads, og Grene Sande. 

Der blev påpeget at der muligvis var kommet nye regler for leje af busser. Bestyrelsen 

vil undersøge det. 

10) Valg af bestyrelse. 
Formand: Hanne Dons (#61) er p.gr.a. flytning på valg. 

Kasserer: John Holstein (Mosevej #16) er ikke på valg. 

Bestyrelsesmedlem: Mogens Lund Højsager (#50) er på valg. Ej villig til genvalg. 

Elsa Stølegaard foreslog Niels Åsted som formand i det år der er tilbage af Hannes 

valgperiode. 

Niels blev valgt uden modkandidater. 

John foreslog Flemming Bøtker som bestyrelsesmedlem. Flemming blev valgt uden 

modkandidater. 

11) Valg af bestyrelsessuppleant. 
Bestyrelsen foreslog Brian Olesen (#42). Brian blev genvalgt. 

12) Valg af revisor og suppleant. 
Bent Pedersen (30) blev genvalgt som revisor. 

Bodil Aasted (25) blev genvalgt som revisorsuppleant. 

13) Eventuelt 
Per Rasmussen foreslog at ikke kun forslag om vedtægtsændringer, men alle indkomne 

forslag til generalforsamlingen, blev udsendt til medlemmerne inden 

generalforsamlingen. Godt forslag. 

Karl efterlyste flere folk til fester og udflugter for at få et større sammenhold i 

Gammelby, ligesom i gamle dage, hvor folk besøgte hinanden. 

Vi mangler bænkene der stod på Lene og Sørens græsplæne, der hvor byfesterne 

tidligere blev holdt. Der blev opfordret: Bland jer ! 

Det gamle problem med løsgående hunde blev igen bragt på bane. Hvad gør vi ? 

John orienterede om at Vejen Kommune igen havde ændret mening, og nu igen ville 

lave bump i byen. Forsamlingen tilkendegav endnu engang at man ikke var interesseret i 

bump, men godt kunne acceptere et par flader med alternativ belægning. Evt. 

chaussesten. John lovede at tilkendegive dette overfor kommunen. 

Hanne afsluttede og takkede for god ro og orden og takkede dirigenten. 

Vi ses til næste år. 



Underskrevet af: 

Dirigent Bent Pedersen og Referent John Holstein 

John havde bedt Ole Pedersen fra Vejen kommunes Teknik og Miljø om at komme efter 

generalforsamlingen og fortælle om kommunens kloakeringsplaner, der efter sigende 

skal føres ud i livet i 2009.  

Det var et uhyre interessant foredrag, der belyste de forskellige muligheder. Da der er så 

forholdsvis god tid, vil der også være mulighed for at undersøge fordele og ulemper ved 

alternative løsninger, så som rodzoneanlæg og pileanlæg.  

Kommunen er åben overfor at vi evt. selv finder en løsning på problemet. Som 

udgangspunkt skal spildevand og regnvand separeres. 

Ole Pedersen fik 2 flasker Chateau Seguin Pigeonniere som tak for sin ulejlighed. 

 


