
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 
 

Referat fra ordinær generalforsamling den 20. marts 2009 
Afholdt hos John Holstein, Gammelby Mosevej 16. kl. 19.30 

 
Tilstede var: 
Bodil og Niels Aasted, Gammelbyvej 27 
Lene Tamberg og Niels Rossen, Gammelbyvej 21 
Finn Ljung, Gammelbvej 25 
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 
Herman Lengerke, Gammelbyvej 29 
Henrik Nielsen, Gammelbyvej 30 
Sabine og Morten Snor, Gammelbyvej 2 
Gitte Kongshammer, Ib Paasch Nielsen, Gammelbyvej 23 
Louise Bundgaard og Michael Christensen, Gammelbyvej 14 
Finn Schmidt, Gammelby Mosevej 14 
 
14 stemmeberettigede (husstande) 
 
1. Valg af dirigent. 
Niels Rossen bød velkommen og foreslog Finn Ljung som dirigent. 
Finn  blev valgt uden modkandidater. 
 
2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed 
Finn konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet den var 
udsendt med Nyhedsbrevet den 22. februar 2009  
 
3. Godkendelse af fuldmagter samt konstatering af stemmeberettigede 
medlemmer. 
14 husstande var repræsenteret. Ingen fuldmagter. 
 
4. Formandens beretning 
Tak for det fine fremmøde –  
Som det snart er sædvane på generalforsamlingerne i byens foreninger er 
formandsberetningen skrevet i sidste øjeblik. Jeg mener dog at denne beretning 
er et godt billede af årets gang i foreningen. 
 
KLOAKERING må være et af årets store emner, som endelig fik sit punktum – 
Alle (næsten alle) er nu tilsluttet. Vi mangler dog stadig nogle småting med bl.a. 
det afsluttende lag asfalt på vejene i byen – dette forventes i slutningen af 1. 
halvdel af 2009, når varmen kommer. 



 
NYBYGGERI er også et brugt emne i nyhedsbrevene – vi har fået en del nye 
huse – og dermed har vi fået ryddet lidt op i området – det pynter. 
 
Årets 1. arrangement (efter generalforsamlingen) var et yderst interessant besøg 
på TV-Syd d. 3. april, hvor vi så alt fra kantine, nyheds-studie til redigeringsrum. 
Vi fik lejlighed til at tale med Claus Andersen som var dagens nyhedsvært på 
lokal TV-stationen. Historien om TV-syd er yderst interessant  
Specielt grundet stationens tilhørsforhold, som startede i et samarbejde med DR. 
Ved TV2’s start, blev TV-Syd lagt ind under denne stations regioner – noget af 
en ændring. 
 
D. 13. april samlede vi traditionen tro affald i og omkring Gammelby. Vi var 
ledsaget af et rimeligt vejr, og affaldsmængden var nok knap som stor som de 
forrige år. 
Arrangementet gentages i år søndag d. 19. april kl. 9.00 fra nr. 21.- tilmelding 
(grundet indkøb til morgenmaden) kan bl.a. ske i aften. Der ligger lidt affald og 
venter på os – jeg garanterer. 
 
Vi har i årets løb fået vores egen skytsengel – som står i svinget oppe ved Frede 
Ravn/Claus Eriksen – minkfarmen. En flot udsmykning og udnyttelse af et 
gammelt træ – sådan. 
 
Sankt Hans blev afholdt i vores garage – eller næsten – der var ingen 
afbrænding grundet tørken. – til gengæld må vi gøre gengæld i år. Spisning 
kunne vi dog arrangere – og det var som sædvanligt ganske hyggeligt. 
 
Juletræstænding var d. 30 november med en som sædvanlig god glögg, lidt 
æbleskiver og ikke mindst årtusindets flotteste træ – Sådan. 
Vi glæder os til at se om Brian kan finde et der er større i år. ☺ 
 
Stemningen i byen har i vores tid været meget fin – og en fornemmelse af at alle 
hjælper alle  - og alle snakker med alle. 
På det seneste har der dog – fornemmer jeg – været lidt snak i krogene og 
sådan lidt uenighed omkring forskellige ting. 
Dette har bevirket at jeg mener at det mest rigtige er bestyrelsen fortsætter i sin 
nuværende form – hvilket er bestyrelsens forslag.   
Vi håber med ændringen at vi igen får lidt ro på og vil desuden forsøge at 
arrangere nogle yderst spændende arrangementer – bl.a. er der en 
udensognstur på bedding. 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
5. Kassererens beretning 
Regnskabet blev omdelt.. Kan rekvireres som Excel dokument fra Flemming. 
Regnskabet blev godkendt. 
 



6. Indkomne forslag 
Der var indkommet følgende ændringsforslag til vedtægterne: 
§ 3, stk. 3 og stk 10 
Der skal vælges 3 personer til optælling af stemmer ved afstemninger. 
Her var der meninger for og imod. 
Forslaget om stemmetællere blev ikke vedtaget da der ikke var 2/3 for. 
7 mod 6 
 
§ 4, stk 1 
Tilføjelse: Af de 2 bestyrelsesmedlemmer konstituerer bestyrelsen en 
næstformand. 
Forslaget 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 og vi har bedt Fl. Andersen om at bygge det op i kampesten.. 
Der blev foreslået en udensognstur til Sejrø og Skrydstrup. 
Budgettet blev godkendt.  
Det findes som Excel fil som kan rekvireres hos Flemming. 
 
9. bestyrelsens plan for det kommende år. 
Niels Rossen berettede om planerne/vendte med de fremmødte om 
mulighederne for arrangementer i det kommende år: Her blev nævnt: 

- Sct. Hans. 
- Grøftesamling 
- Juletræ 
- Skrydstrup 
- Sprogø 2010 
- Sønderskov slot. 
- Gram Slot 
- Givskud after dark. 
- Vikingespil i Jels 
- Danfoss Universe 
 
Desuden kommer der en tur vestpå, hvor vi kan se, kravle rundt og røre ved           
helikoptere – efter yderligere undersøgelse omkring dette må det konkluderes 
at det desværre ikke er muligt at gennemføre grundet forsikring ikke muligt. 
Herudover er betyrelsens plan at brønden skal laves færdig i år (2009) 
   

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. 
Flemming Bøtker er kasserer og ikke på valg. 
 
11.Valg af bestyrelsessuppleanter 
Henrik Ingo Hansen blev foreslået.  
Louise Bundgaard , Gammelbyvej 14 blev foreslået. 
Louise blev valgt. 
 
12. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Carina blev foreslået og genvalgt uden modkandidat. 
Bodil Aasted sagde ja til revisor suppleantposten og blev også genvalgt. 
 
13. Eventuelt 
 
Man kunne tage ud og se Billund Lufthavn. 
Og Skagen, Hjerl Hede, Dannevirke 
 
Efter at Finn 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. 
 
 
 
 
-----------------------------------------                                ---------------------------------------- 
Finn Ljung       John Holstein 
Dirigent       Referent   
 
 
 
 


