
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

Referat fra ordinær generalforsamling den 1.- april 2005 

Afholdt hos Niels Aasted, Gammelbyvej 25. 

Tilstede var: 

Bodil og Niels Aasted, Gammelbyvej 25 

Lene Tamberg og Niels Rossen, Gammelbyvej 21 

Elsa og Christian Stølegaard, Gammelbyvej 19 

Sabine og Morten Snor, Gammelbyvej 2 

Carina Christiansen og Brian Olesen, Gammelbyvej 42 

Flemming Bøtker, Gammelbyvej 24 

Lene Sloth og Ulrik Andresen, Gammelby Mosevej 2 

Anette og Karl Knudsen, Gammelby Mosevej 4 

John Holstein, Gammelby Mosevej 16 

1. Valg af dirigent. 

Niels Aasted bød velkommen og foreslog Karl Knudsen som dirigent. 

Karl blev valgt uden modkandidater. 

2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed 

Karl konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet den var udsendt med 

Nyhedsbrevet i marts 2005 

3. Godkendelse af fuldmagter samt konstatering af stemmeberettigede medlemmer. 

Der var 9 husstande repræsenteret samt 1 fuldmagt fra Finn Smidt, Gammelby Mosevej 

14. 

4. Formandens beretning 



Niels Aasted: 

Bestyrelsens beretning vil starte med at evaluere årets gang, og senere løfte sløret for det 

kommende år. Årets gang indeholdt en del aktiviteter, nogle af social karakter, andre af 

mere praktiske gøremål. 

Blandt de mere sociale aktiviteter var årets Skt. Hans bål med sang og afbrænding af 

bålet i det fineste sommervejr, og en god stemning. Senere lavede vi en lørdag , først 

med en flyvetur fra Vamdrup og rundt over Gammelby et par gange , og flyet var helt 

fyldt med Gammelbyborgere. 

Om eftermiddagen holdt vi Sommer O.L. iscenesat af Carina, Sabine, og Lene. Dan`s 

have gav de perfekte rammer for dette tiltag .Om aftenen var der fællesspisning og 

kåring af vinderne i solsikkekonkurrencen, som blev fejret på behørig vis. 

Senere på året var vi på besøg hos Jill og Flemming, som viste os deres mange 

forskellige veterantraktorer frem, derefter så vi specielle havemaskiner og hestevogne, 

og redskaber til heste .Den unge generation tog de små kattekillinger til sig med storm, 

medens vi drak kaffe og spiste hjemmebag til. God aften. 

De , der har bowlingblod i årene fik chancen i Brørup for at vise deres kunnen, vi får 

tilbagemeldinger på , at vi skal gentage dette til efteråret. 

Ulrik stod for årets hurtigste arr. Han stod for gocartløbet i Kolding, og i nyhedsbrevet er 

alle resultater gengivet – i 1000 del sekunder, så sig ikke , at vi ikke går i detaljer. 

Årets gløgg og juletræstænding samlede igen fuld hus, det indvarsler julens komme, så 

der er en god stemning denne eftermiddag. 

Hvis vi skal se på det mere praktiske , der er sket i årets løb, kan vi konstatere, at 

projektet i krydset Avnhøjvej/Gammelbyvej nu er fuldført. Siloen er fjernet, og i foråret 

blev der plantet prydbusker og en flot rødbøg, som vi håber vil befinde sig godt og vokse 

til. Arbejdet udførtes af Flemming Andersen , og sponseret af Lite Flite. Indehaves af 

Søs og John Holstein. 

Ved Mølbjerggaard stod 2 vejskilte , som markerede sving, lige overfor hinanden. Men 

efterhånden fylder maskinerne så meget, at passage kunne skabe pladsproblemer, derfor 

fik Morten og Frede jobbet med at flytte den ene, så nu fungerer det perfekt igen. 

Så fik vi sat gang i projektet " jobbank". Første opgave bliver hos Lene og Niels på 

Gammelbygaard, de ønsker hjælp til nedbrydning af stalden mod syd. Der er allerede 

flere der har meldt deres deltagelse på lørdag. 



Ligeledes står bestyrelsen bag " Gammelt jern " ideen. Omtalt i nyhedsbrevet, og det gav 

flere henvendelser. Jernet samles sammen og fjernes i uge 14. Kontaktperson er Niels 

Aasted. 

Så havde vi besøg af Lene Pedersen, Gammelbyvej 18 , som fortalte om tankerne om et 

multihus Læborg, hun fortalte om huset og siden hen har I modtaget et prospekt som 

viser planerne. Om det bliver realiseret kan kun fremtiden vise. 

Nu er vi så småt kommet ind på det kommende års tiltag og arrangementer, vi vil prøve 

at lave en mose/nattergale tur i maj måned og en aftentur til "Olsens Paradis" i Vejrup , 

Skt. Hans bålet er samlet sammen , det ligger i år bag Gammelbygaard, og der er tanker 

om et fælles garage-gadesalg efter sommerferien. Senere skal bowlingkuglerne vælte 

keglerne i Brørup. Julearrangementet bliver også programsat. Dette er nogle af 

visionerne for det kommende år, men torsdag, den 24. februar var en anden morgen at 

stå op til , da nattens store mængde sne og fygning havde lukket vejene, så vi ikke fik 

tømt skraldespandene , og jeg læser lige mailene op så sammenhængen er jer bekendt. 

Der har været tanker fremme om at forlange refusion i ejendomsskatten, da vi ikke har 

fået den ydelse, som vi rettelig betaler for, men beløbet er trods alt så lille, at det går op i 

omkostninger, som ligger over værdien af refusionen, derfor agter vi ikke at forfølge 

dette. På Gammelby Mosevej lå sneen forholdsvis længe inden et par friske fyre ryddede 

vejen . Vi have en meningsudveksling med Teknik og Miljø om sagen, men de 

fastholder prioriteringen på snerydningen i kommunen. 

Derudover har vi kontakt med Carsten Haahr, fra Gesten, som kan levere os et 

pilerensningsanlæg , vi fik jo i opdrag for et par år siden, at undersøge alternativet med 

pilerensning, så vi arbejder på sagen. I vil høre nærmere , når vi ved mere. 

I 1994 blev Gammelby Grundejerforening inviteret til et møde sammen med en række 

andre mindre landsbysamfund i Vejen Kommune, og bestyrelsen valgte dengang at gå 

med i den nye forening og vi har siden hen været medlem, nu er situationen den, at vi i 

denne gruppe er ved at køre os i stilling til fremtiden, vi står jo over for en 

sammenlægning med 3 andre kommuner uden jeg skal sætte navn på den nye kommune , 

så derfor har vi besluttet at nedlægge foreningen pr. 31.12. 2005, og dagen efter skal den 

nye forening officielt starte op. 

Rødding, Holsted, Brørup og Vejen kommuners mange grundejerforeninger, 

borgerforeninger bylaug, eller landsbyråd m.m. har været samlet, vi mødtes på Askov 

Højskole, og et bredt sammensat arbejdsgruppe blev nedsat, som skal lave vedtægter 

m.m. og der holdes stiftende generalforsamling d. 11 maj 2005, og igen lægger 

Højskolen lokaler til. Mange mener, at vi har brug for en interesseorganisation, som kan 

matche fremtiden , for med ca.40.000 indbyggere vil vejen fra den enkelte forening til 

byrådet blive mere vanskelig og formel, deri er jeg personlig enig , jeg har et par gange 

forsøgt at samle alle foreninger i Læborg Sogn, vi lavede i en årrække nogle 



foredragsaftener m.m. i Læborg forsamlingshus, men sat i faste rammer kom det egentlig 

ikke. I Gesten har de gjort det, med succes, siges der på vores bestyrelsesmøder i den 

nuværende "Sammenslutning af Landsbyer I Vejen Kommune," Vi var med fra starten 

dengang , og bestyrelsen vil i den nærmeste fremtid tage stilling vores holdning til 

emnet. Vi vil gennem nyhedsbrevene holde jer orienteret, og med disse ord vil jeg 

overlade beretningen til generalforsamlingen. 

Vedr. snerydning og tømning af affaldsspande, var der flere indlæg, og forsamlingen var 

enige om at grundejerforeningen skal arbejde videre med kommunen om at få en 

acceptabel løsning. Hvis ikke vi gør noget, kunne man frygte at det blev en glidebane 

hvor vi fik dårligere og dårligere service. 

Manglende tømning skyldes sne, og der gik en måned inden vi fik tømt. 

Christian fortalte, at chaufføren på den næste tømningsrunde havde en e-mail i bilen 

hvor kommunen havde meddelt at de ikke skulle tømme før næste ordinære runde. 

Grundejerforeningen skal genoptage dialogen med kommunen. 

Vedr. Pilerensning vil vi få en repræsentant fra Haahr ud og fortælle om en alternativ 

løsning til kommunens planer om kloakering i 2009. 

Det indebærer et stort vedligeholdelsesarbejde, og der var modstand mod planerne. 

Beretningen blev vedtaget. 

  

5. Kassererens beretning 

Vi har haft et lille underskud på kr. 350. Regnskabet kan rekvireres af medlemmerne. 

Regnskabet blev godkendt. 

Flemming læste et brev fra Jakob Mortensen som roste bestyrelsen for den store arbejde. 

6. Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde et forslag til vedtægtsændringer i § 3 stk 10, pkt 10. 

Bestyrelsen foreslog at 

10. Valg af bestyrelse: a) Formand 



b) Kasserer c) Sekretær 

d) 2 bestyrelsesmedlemmer 

blev ændret til: 

Valg af bestyrelse jfr. § 4, stk 3. 

I § 4, stk 3 står der: 

Bestyrelsen vælges for en 2 års periode, således at formand, sekretær og et 

bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, og kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem er på valg i 

ulige år. 

Genvalg kan ske. 

Ændringen blev vedtaget. 

7. Kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 150,- for det kommende år. 

Det blev vedtaget uden store sværdslag. 

8. Budget 

Flemming omdelte budgettet. Det kan rekvireres af medlemmer. 

Han gennemgik det og kommenterede punkterne. 

Omsætningen er budgetteret mindre. I alt kr. 9565 

Da der ingen sommerfest er planlagt, vil udgifterne også blive mindre. I alt kr. 7975 

Flemming havde glemt en udgift til go-kart på kr. 1157,- 

Dette ændrede overskuddet til kun kr. 433,- 

Budgettet blev godkendt 

9. bestyrelsens plan for det kommende år. 

Niels Aasted berettede at vi havde planer om 



Nattergaletur, Sankt Hans bål, udflugt til Olsens Paradis i Vejrup, Bowlingaften, 

Julearrangement med glögg og juletræstænding, Nyhedsbreve, garagesalg/gadesalg, og 

hvad der opstår af emner, som hører ind under formålsparagrafferne i foreningen. 

Det er planerne, men vi forbeholder os ret til ændringer. Måske dukker der et emne op 

som vi ikke har tænkt på. 

Karl foreslog en gentagelse af Københavnerturen med et besøg på Danmarks Radio 

Der var positiv stemning for dette. 

Christian foreslog at pålægge bestyrelsen at arrangere en sådan tur. 

Det blev foreslået at bese Læborg kirke. Bestyrelsen blev opfordret til at arrangere. 

Anette bager kage og laver kaffe. 

10. Valg af bestyrelse 

Niels Aasted, Brian Olesen og John Holstein var ikke på valg. 

Flemming Bøtker er kasserer og modtager genvalg. Valgt uden modkandidat 

Niles Rossen er næstformand og modtager genvalg. Valgt uden modkandidat 

11.Valg af bestyrelsessuppleanter 

Morten Snor og Ulrik Andresen var villige til genvalg. Begge blev genvalgt uden 

modkandidater. 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Bent Pedersen, Gammelbyvej 40 var iflg. Flemming Bøtker villig til genvalg. 

Han blev genvalgt uden modkandidat. 

Bodil Aasted var villig til genvalg. Valgt uden modkandidat. 

13. Eventuelt 

Christian fortalte at el-masterne syd for byen skulle fjernes i år. 

Aasted var ikke sikker på om det skal være i år. 

Der var en lille diskussion om kloakering/nedsivningsanlæg 



Hastighed gennem byen blev diskuteret. 

Bestyrelsen blev opfordret til at diskutere med kommunen hvilke muligheder vi nu har 

for at få hastighedsdæmpende foranstaltninger. 

Der er nørkleaften hos Anette den 12. april 

Der mangles hjælp til hovedrengøring i Læborg Forsamlingshus. 

Karl underrettede om et evt. rørbrud på Gammelby Mosevej. Det er ikke er vandrør, men 

et kloakrørbrud. 

Kommunen kommer og laver det, men det er jo spændende om vi skal betale regningen 

idet ledningen ikke er kommunens, men byens. 

Vandtrykket har været svingende i Gammelby. Det er det fortsat. Men nu vil vandværket 

reparere vandtryksregulatoren indenfor et par måneder. 

Efter at Karl havde fået Anettes accept af at generalforsamlingen var afsluttet, blev det 

besluttet at drikke rødvin, og dirigenten fik en stor hånd. 

Tak for god ro og orden. 

  

  

  

  

----------------------------------------- ------------------------------------------ 

Karl Knudsen John Holstein 

Dirigent Referent 

  

  

  

  



  

  

  

 


