
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 
 

Referat fra ordinær generalforsamling den 24. marts 2006   
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 

Finn Ljung, Gammelbyvej 23 

Ole Thing Poulsen, Gammelbyvej 15 

Herman Lengerke, Gammelbyvej 29 

Sanuja og John Jakobsen, Gammelby Mosevej 6 

 

 

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 den 9 marts 2006  

 

3. Godkendelse af fuldmagter samt konstatering af stemmeberettigede medlemmer. 

13 husstande var repræsenteret. Ingen fuldmagter. 

 

4. Formandens beretning 

 

Så er der igen lagt et år på grundejerforeningens levetid, og hvad vi har arbejdet med 

siden sidste generalforsamling, det vil jeg redegøre for nu. 

 

På landsplan gik Naturfredningsforeningen og Landbrugets organisationer i samarbejde 

om et kampagnefremstød, ang. renholdelse af vejgrøfter og det yderste af landmændenes 

marker. Der tog vi handskerne på, og i april 2005 gik vi vores geografiske område 

igennem, og alt i alt blev der samlet en trailerfuld affald sammen, lige fra TV antenner 

over øldåser til en 5 l stålvandkande . Ikke alene er det utilfredsstillende for 

landmændene med affaldet, men kønt er det bestemt ikke i naturen med al det skidt, som 

den enkelte burde smide i renovationsspanden frem for ud af vinduerne i bilen, det 

hersker der ikke tvivl om. 



 

I maj havde vi arr. en aften med nattegalesang, det gjorde den også, men de fremmødte 

hos Søs og John, husker nok mest aftenen som en utrolig kold majaften, for det var koldt. 

Men flot lyder det fra den lille sanger.  

 

Hos Lene og Niels havde vi samlet en stor stak grene m.m. De blev behørigt brændt af, 

mens vi sang de omdelte sange, og i det fineste sommeraftensvejr hyggede en stor del af 

foreningens medlemmer sig, indtil bålet var brændt ned.  

 

I august var vi på oplevelser i ” Olsens Paradis ” ved Vejrup. Hr. Olsen har gennem de 

sidste mange år samlet sten og granitstykker sammen i stor stil, og anvendt dem på 

forunderlig vis i sin have, med planter og vand i vidt forskellige opsætninger. Det er også 

baseret på, at man kan grille sin aftensmad der, eller nyde kaffen sammen med vennerne.  

Igen et godt besøgt tiltag i foreningen.  

 

Vi har nu igennem de seneste år arr. en aften med bowling i Brørup, og på de mange gode 

kommentarer og fremmødet den aften, er det en god måde at træffe naboer og andre,  til 

et par hyggelige timer en mørk oktoberaften, så det er positivt.   

 

1. Søndag i advent, havde vi fået sat årets juletræ op, og sammen startede vi med gløgg 

og æbleskiver, kaffe, te m.m. og efter et par timer med rigtig mange fremmødte, gik vi 

hen på torvet hvor lyset i træet blev tændt, medens vi sang julens komme ind.  

 

Det var en gennemgang af arr. i årets løb, men derudover igangsatte vi et forslag om  

indsamling af skrotjern. Vi samlede en del sammen og fik ringet efter produkthandleren , 

som betalte 800 kr. for jernet. Disse penge donerede skrotjernsgiverne til 

foreningsarbejdet, og det siger vi mange tak for. 

 

Sidste forår blev ” Sammenslutning af landsbyer i Vejen Kommune ” bevidst nedlagt, og 

vi fik 200 kr. retur som vores del af kassebeholdningen, og grunde dertil , skyldes at vi på 

et møde på Askov Højskole startede ideen med en ny forening til at varetage de små 

bysamfunds ønsker og behov op. 

Foreningens virkeområde er det område den nye Vejen Kommune dækker, d.v.s. de 

nuværende Rødding, Holsted, Brørup og Vejen kommuner. Der blev nedsat en gruppe til 

arbejdet , og jeg har rykket for et svar på, hvorledes situationen er p.t. , men der er ikke 

kommet nyt endnu. Nu må vi se, om Gammelby Grundejerforening går ind i samarbejdet.    

 

Vi er blevet spurgt om , hvornår den 60kv ledningssystem, der passerer gennem 

foreningens geografiske område skal fjernes, og efter en henvendelse kom der et lidt 

valent svar tilbage, derfor besluttede vi at jeg skrev endnu engang til vedkomne person 

Han har bedt en anden om et svar  og det venter vi på p.t. Dags dato er der ikke kommet 

svar. Men ultimo juni 2006, udkommer Energinet`s systemplan og deri står svaret, men i 

mailen til os stod – citat- ”Vi forventer det vil tage ca. 2 år fra projektstart til alle 60 kv. 

luftledninger er nedtaget. Bestyrelsen vil skrive om de i nyhedsbrevet, så snart vi får 

kendskab til planerne. 

Se evt.  på www.Energinet.dk   

http://www.energinet.dk/


 

Så har vi alle fået oplyst, at Gammelby by skal have renoveret deres kloaknet i 2007 og 

derfor bad vi Ing. Ole Pedersen komme til et bestyrelsesmøde hos os og det gjorde han 

beredvilligt. Vi har redegjort i Nyhedsbrevet om situationen, og efterfølgende har Niels 

og jeg været til ”Åbent Hus” i Gesten, og det vi så, var hvorledes nogle familier bruger 

pilerensning frem for kommunens rensningsanlæg. Mere om det under Indkomne forslag.   

 

Det var så årets gang i foreningen, og naturligvis vil vi gøre vores bedste for at besvar 

uddybende spørgsmål, i det omfang der er os muligt, så hermed overlader jeg ordet til 

dirigenten.  

Niels Aasted. 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

5. Kassererens beretning 

Regnskabet blev omdelt. Findes som Exel dokument. 

Kontingenterne var færre sidste år p.gr.a. manglende elektronisk opkrævning. 

Overskud på 5000 kr. der giver en kassebeholdning på små 14.000 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde følgende forslag: 

1) 

Forslag vedr. kloakering. 

 

 På baggrund af det omdelte materiale, og efterfølgende mundtlige belysning af 

konsekvenserne ved etablering af et pilerensningsanlæg i stedet for tilslutning til Vejen 

Kommunes projekterede kloakanlæg i Gammelby, stiller bestyrelsen forslag om at man 

ikke tilslutter sig pilerensnings anlægget. 

 

Niels Aasted orienterede om Ole Pedersens orienteringsbesøg i bestyrelsen. 

Kloakprojektet er ligeledes fremrykket med 2 år således at det nu er projekteret til 

etablering i 2007. 

 

Niels Rossen gennemgik udgifterne på etablering af et pilerensningsanlæg contra 

tilslutning til kommunens kloak, og argumenterede for bestyrelsens forslag. 

Christian spurgte om overfladevandet måtte ledes med ned i et pilerensningsanlæg. 

Han refererede til den overfladeledning der ligger ned over Jakob Mortensens mark. 

Finn Ljung spurgte om hvorfor der ikke måtte ledes overfladevand til pileanlægget. 

Det er fordi der ellers kommer for meget vand til. Mere end pilen kan absorbere. 

 

Overfladevand må man gerne aflede på egen grund. 

 

Bestyrelsens forslag blev accepteret/vedtaget. 

 

2) 

Forslag til ændring af vedtægterne. 



Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 4 således: 

 

Stk. 1 ændres fra  

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

Den består af en formand, en kasserer, en sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 

bestyrelsessuppleanter, der hver især vælges på generalforsamlingen med simpelt 

stemmeflertal. 

 

Til: 

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

Den består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et 

bestyrelsesmedlem, samt 2 bestyrelsessuppleanter, der hver især vælges på 

generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal. 

 

 

Stk. 3 ændres fra: 

Bestyrelsen vælges for en 2 års periode, således at formand, sekretær og 1 

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

ulige år. Genvalg kan ske. 

 

Til: 

Stk. 3. Bestyrelsen vælges for en 2 års periode, således at formand, sekretær og 1 

bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, og næstformand og kasserer er på valg i ulige år. 

Genvalg kan ske. 

 

Ændringerne blev vedtaget. 

 

7.  Kontingent 

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

Det blev vedtaget. 

 

8. Budget 

Flemming omdelte budgettet. 

Han gennemgik det og kommenterede punkterne med et underskud på kr. 4500 som 

svarer nogenlunde til det overskud der et oparbejdet i 2005. 

Budgettet blev godkendt. Det findes som Exel fil. 

 

9. bestyrelsens plan for det kommende år. 

Niels Aasted berettede om planerne: 

 

Søndag, d. 26. 03 2006 er der landsdækkende affaldsindsamling, og her har vi brug for 

min.6 personer, der vil melde sig til en rask gåtur med en affaldssæk under armen.  

 

I området begynder den store bjørneklo at brede sig ,og fra myndighedernes side har de 

strammet op omkring bekæmpelse af bjørneklo. Bestyrelsen har i det forgangne år talt om 

et samlet angreb på uvæsenet, og indkalder muligvis jer til at deltage, for de breder sig. 



 

Ikke datofastsat tur til København med rundvisning på Holmen - som var Flådens base. 

Og rundvisning på Nørrebro Bryghus. Flemming og Niels arbejder ihærdigt på det.  

 

Sankt Hans aften brændes bålet af bag Lene og Niels kampestenslade og den sociale snak 

finder sted i deres nye garage. 

 

Hen på efteråret vil der blive en aftentur til en omgang bowling i Brørup. 

 

1.søndag i advent kalder vi sammen til julegløgg og juletræstænding.  

 

Men hvis der byder sig andre eller flere ideer, så lad høre fra jer ikke alene i aften, men 

året rundt. 

 

John arbejder på et aftens besøg i Esbjerg lufthavn, hvor vi vil få lejlighed til at se en stor 

helikopter og muligvis få en flyvetur med den. 

 

Der var spørgsmål om bjørnekloen. Hug dem over lidt over jorden, og hæld salt i. 

Eddike virker også sagde Bodil. 

 

10. Valg af bestyrelse 

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

Niels Rossen er næstformand og blev foreslået som formand Valgt uden modkandidat 

John Holstein er sekretær og var villig til genvalg. Blev genvalgt. 

Brian Olesen var villig til at modtage genvalg som teknisk koordinator. Blev genvalgt. 

Ved Niels Rossens valg til formand, mangler der en næstformand. 

Ulrik Andresen blev foreslået. Ulrik blev valgt. 

Flemming Bøtker er kasserer og er ikke på valg 

 

11.Valg af bestyrelsessuppleanter 

Morten Snor var villig til genvalg. 

Rie Lengerke, Gammelbyvej 29 blev foreslået som suppleant. 

Begge blev valgt uden modkandidater. 

 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant 

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

Carina blev foreslået og valgt uden modkandidat. 

Bodil Aasted var revisorsuppleant. Karl foreslog Sanuja i stedet. 

Sanuja sagde ja og hun blev valgt. 

 

13. Eventuelt 

 

John Jakobsen orienterede om en præventiv rottebekæmpelse inden etablering af den nye 

kloakledning. Udgifterne på ca. kr. 1000,- skillinger vi sammen om.  

Niels Rossen sagde tak for valget til formand. Han takkede Niels Aasted for mange års 

arbejde, og sagde at der stod en gave udenfor. 



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   

 

 

 

 

 

 

 

 


