
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 
 

Referat fra ordinær generalforsamling den 16. marts 2007   
Afholdt hos Niels Rossen, Gammelbyvej 21. 

 
Tilstede var: 

Bodil og Niels Aasted, Gammelbyvej 25 

Lene Tamberg og Niels Rossen, Gammelbyvej 21 

Elsa og Christian Stølegaard, Gammelbyvej 19 

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 

Sanuja og John Jakobsen, Gammelby Mosevej 6 

Martin Madsen, Gammelby vej 19 

Gitte Kongshammer + Ib Jørgensen 

Mette og Henrik Hansen 

Finn Schmidt, Gammelby Mosevej 14 

15 stemmeberettigede 

 

1. Valg af dirigent. 

Niels Rossen 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 28. februar 2006  

 

3. Godkendelse af fuldmagter samt konstatering af stemmeberettigede medlemmer. 

15 husstande var repræsenteret. Ingen fuldmagter. 

 

4. Formandens beretning 

 

Kommer elektronisk 

Rejsegilder  

26. 3. affalds indsamling. 6 personer 

Sct.hans 41 fremmødte. Kæmpe bål. Vera og Jakob donerede rødvin og islagkager. 

Jobbank. Søs og John og Lene og Ulrik 

Husnummer fordeling 

30. sept. Kbh 

3.december  Glögg 

Formandens beretning blev godkendt. 



 

 

5. Kassererens beretning 

Regnskabet blev omdelt. Findes som Exel dokument. 

Der var enkelte rettelser. 

Indtægter: udlejning. 1800 skal slettes 

Kommer elektronisk bagefter. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde følgende forslag: 

 

Forslag til ændring af vedtægterne. 

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 4 således: 

 

Stk. 3 ændres fra: 

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 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. 

 

Ændringen 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 overskud på kr. 4000  

Budgettet blev godkendt. Det findes som Exel fil som Flemming fremsender. 

 

9. bestyrelsens plan for det kommende år. 

Niels Rossen berettede om planerne: 

 

Søndag, d. 15.4. 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.  

Vi mødes på Gl..byvej 21 kl. 9 

Flere meldte sig 

 

 

 



Sct hans er en lørdag. Bålet  er stort. Vi håber der kommer mere end 41 som sidste 

år.fælles grill. 

TV Syd rundvisning. 

Bowling i efteråret  

Gerne en aktivitetsliste i Nyhedbrev med datoer 

Besøge EKEB 

Kloakering 

Profiber møde den 3. april 07 

Søndag den 2. december 15. Glögg 

 

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 Rossen formand, Brian Olesen teknisk koordinator og John Holstein sekretær var 

på ikke valg.  

Ulrik Andresen var på valg. Ulrik blev genvalgt. (Som næstformand) 

Flemming Bøtker er kasserer blev genvalgt. 

 

11.Valg af bestyrelsessuppleanter 

Bestyrelsen foreslår Sanuja Jakobsen 

Anette Knudsen blev foreslået. 

Begge blev valgt uden modkandidater. 

 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Carina blev foreslået og valgt uden modkandidat. 



Bodil Aasted sagde ja og hun blev valgt. 

 

13. Eventuelt 

 

Bodil har udarbejdet en adresse liste så vi kunne opdatere vore data. Tak 

Elkablerne nede ved mosen vil blive fjernet ved etablering af nye 400 kw ledninger. 

 

Anette foreslog at man kunne trække på byens borgere om arbejde ved arrangementer. 

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 


