
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 
 

Referat fra ordinær generalforsamling den 14. marts 2008 
Afholdt hos Niels Rossen, Gammelbyvej 21. kl. 19.30 

 
Tilstede var: 

Bodil og Niels Aasted, Gammelbyvej 25 

Lene Tamberg og Niels Rossen, Gammelbyvej 21 

Elsa og Christian Stølegaard, Gammelbyvej 19 

Carina Christiansen og Brian Olesen, Gammelbyvej 42 

Flemming Bøtker, Gammelbyvej 24 

Anette og Karl Knudsen, Gammelby Mosevej 4 

John Holstein, Gammelby Mosevej 16 

Sanuja og John Jakobsen, Gammelby Mosevej 6 

Henrik Hansen Gammelby Mosevej  

Herman Lengerke, Gammelbyvej 29 

 

10 stemmeberettigede (husstande) 

 

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 

 

Der er sket en række historisk ting i Gammelby i 2007 

- Foreningen har fået et CVR nummer, og en NEM-konto – det var ikke nemt ! 

- På det kommunale budget, med tilskud til landdistrikter 

- Byggeboom med 2 nyopførelser – flere kommer til 

- Opgravning til kloakering og efterfølgende Profiber – Fibernet 

- Skulpturtræet i 90 gr. Svinget v/ Frede Ravns ejendom 

 

Derudover har vi haft arrangementer i/omkring grundejerforeningen 

- Forårsrengøring den 15. april i super godt vejr med både børn og voksne (15 delt.). 

 gentages søndag d. 13. april kl. 9 – mødes til morgenbrød.   

- Borgermøde omkring kloakering i Læborg forsamlingshus d. 30. maj 

Her gennemgik man planen for projektet og diverse forventede deadlines 

(26delt.). 



- Sct. Hans med 38 deltagere 

- Borgermøde omkring udformningen af vejene i og omkring Gammelby 

 Mange spændende forslag kom på banen, dog ikke enighed om det helt store. 

 (20 delt.) 

- Juletræstænding med århundredets flotteste træ – kan der vist ikke herske tvivl om. 

 Nu har vi også fået invisteret i 2 nye lyskæder – og dem er der lys i. 

 (23 delt.) 

 

Status på vores udlejningsborde, stole og telte 

Efter sodproblem som er gået ud over vores udlejningseffekter, grundet et fyr og 

en kedel af ældre dato, skulle nu være læst, da alle væg hjørner og samlinger er 

tætnet. . 

I dette forår vil det store telt få nyt tag, med et lidt simplere system for opsætning. 

Det lille telt er også reparabelt, men der vil blive lavet en prøveopstilling. 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

 

5. Kassererens beretning 

Regnskabet blev omdelt. Findes som Exel dokument. 

Indt.5125 i kontingent fra 33 ejere + 1 lejer 

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 § 3 således: 

SKAL RETTES TIL: 
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 underskud på kr. 1800  

Pengene vi har fået af kommunen skal bruges til at genopbygge den gamle brønd. 

Der blev foreslået en udensognstur. 

Budgettet blev godkendt.  

Det findes som Exel fil som Flemming fremsender. 

 

9. bestyrelsens plan for det kommende år. 

Niels Rossen berettede om planerne: 

 

På søndag d. 16., bliver Trine Flintholm, Ingeborg Andersen og  Michelle 

Kabstrup Schmidt konfirmeret herfra et stort tillykke. 

- Tilslutning kloak – iflg. Carsten Sundbæk - brev lige efter påske, mangler ”blot” 

rørlægningen hen over Flintholms mark, og man forventer en færdiggørelse primo 

april (2008). Nu må vi vente at se. 

- Tilslutning profiber skulle være i fuld gang. 

- Udformning Gammelbyvej – Vil blive drøftet yderligere i år, og udført sidst 2008 

eller primo 2009 – inkl. drøftelse af bybrønden 

- El-Ledninger Gammelby Mose – endnu intet gennembrud i de statslige drøftelser, 

som er afgørende for udviklingen 

 

Arrangementer 

 Har været til bowling i Brørup inkl. ben – 16 personer 

 3 april besøg på TV-syd – 40 kr for voksne 

 4 april er der generalforsamling i en af byens andre foreninger 

 13 april forårsrengøringen 

 23 juni Sankt Hans 

 Desuden kommer der en tur vestpå, hvor vi kan se, kravle rundt og røre ved     

helikoptere – desværre er en rundtur – grundet forsikring ikke muligt. 

 Vi vil gerne se om vi kan komme videre med brønden. 

 Hvor skal vi tage hen på en udensognstur.?  

 

Der var en diskussion om hvad vi bruger vore penge til. Der har været en brod af brødnid 

fra Læborg sogn. Anette nævnte at vi måske ikke skulle gøre skellet større ved at bruge 

vores tilskudspenge til tant og fjas. 

Uanset hvad vi bruger pengene til, vil der være nogen der har ondt. 

Læborg kunne have ansøgt på lige fod med Gammelby, men de gjorde det ikke. 

Den overvejende mening var at vi ikke skulle stå til regnskab overfor Læborg. 

 

 

 

10. Valg af bestyrelse 

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

på valg. Alle er villig til at modtage genvalg. 

Alle 3 blev genvalgt. 



Ulrik blev valgt sidste år, men er fraflyttet byen. 

Flemming Bøtker er kasserer og ikke på valg. 

 

11.Valg af bestyrelsessuppleanter 

Bestyrelsen foreslår Sanuja Jakobsen. Hun blev valgt for 2 år 

Louise Bundgaard blev valgt i stedetfor Henrik Ingo 

Begge blev valgt uden modkandidater. 

 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Carina blev foreslået og genvalgt uden modkandidat. 

Bodil Aasted Nielsen sagde ja og hun blev også genvalgt. 

 

13. Eventuelt 

 

Carl opponerede imod McDonalds affald. Det er en pestilens. 

 

Gospelkor. Fleing opfordrede til deltagelse. 

Ret det til 

 

Man kunne tage ud og se Billund Lufthavn. 

Og Skagen, Hjerl Hede, Dannevirke 

 

Efter at Karl havde slået på glasset, blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet, og det 

blev det besluttet at drikke rødvin, og dirigenten fik stor tak og bifald. 

Formanden takkede for god ro og orden. 

 

 

 

 

 

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

Karl Knudsen       John Holstein 

Dirigent       Referent   

 

 

 

 

 

 

 

 


