
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 
 
Referat fra ordinær generalforsamling den 19. marts 2010 
Afholdt hos Flemming Bøtker, Gammelbyvej 24. kl. 19.30 
 
Tilstede var: 
Bodil og Niels Aasted, Gammelbyvej 27 
Lene Tamberg og Niels Rossen, Gammelbyvej 21 
Finn Ljung, Gammelbvej 25 
Carina og Brian Olesen, Gammelbyvej 42 
Laila og Flemming Bøtker, Gammelbyvej 24 
Anette og Karl Knudsen, Gammelby Mosevej 4 
John Holstein, Gammelby Mosevej 16 
Sanuja og John Jakobsen, Gammelby Mosevej 6 
Gitte Kongshammer, Ib Paasch Nielsen, Gammelbyvej 23 
Henrik Ingo Hansen, Gammelby Mosevej 3 
Michael Christensen, Gammelbyvej 14 
 
11 stemmeberettigede (husstande) 
 
1. Valg af dirigent. 
Niels Rossen bød velkommen og foreslog Ib Paasch som dirigent. 
Ib  blev valgt uden modkandidater. 
 
2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed 
Ib konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet den var 
udsendt med Nyhedsbrevet den 28. februar 2010  
 
3. Godkendelse af fuldmagter samt konstatering af stemmeberettigede 
medlemmer. 
11 husstande var repræsenteret. Ingen fuldmagter. 
 
4. Formandens beretning 
Tak for det fine fremmøde –  
 
19. april 2009 DN’s Årlige indsamlingsdag, som vi igen benyttede til at rense grøfterne 
på Gammelbyvej, Gammelby Mosevej, Gammelby Møllevej og Avnhøjvej  (+ et lille 
stykke af læborg Kirkevej. Vi blev delt op i 3 hold og en forsyningsvogn efter indtagelse 
af morgenmaden. Dåser, plastic og McDonalds-emballage blev samlet. Ca 300 kg. Ifølge 
en undersøgelse som TV2 havde fået lavet for en måneds tids siden indrømmede 51 % at 
have smidt affald ud af vinduet på bilen. 
51% der vle og mærke indrømmede det – så det er klart vi hvert år kan finde nyt affald i 
kanterne. 
Dagen blev sluttet af med grillpølser med tilbehør og drikkevarer i det dejlige vejr. 
 



23. juni 2009  
IFO besøg  (John Holstein og Jeppe Søe) som filmede Gammelby fra oven i forbindelse 
med udfærdigelsen af Gammelbyfilmen, som nu er at finde på You Tube, og vores nye 
hjemmeside www.gammelby.infoland.dk  I parantesskal det bemærkes at optagelserne på 
landjorden forgik lørdag d. 27. juni, Ib velvilligt stillede op til interview – tak for det. Jeg 
stillede også selv op, men det blev klippet fra.  - lydproblemer efter sigende. 
 
Tilbage til d. 23. juni  var der naturligvis også sankt hans bål, traditionen tro med stor 
tilslutning med knap 50 gæster – og også igen med fantastisk vejr. Der var grill, John var 
som sædvanlig vært for vinen  - mens foreningen Stod for islagkager – tak til John. 
 
26. september 2009 
Udensognstur til Danfoss Universe på Als. 18 deltagere børn som voksne var af sted, 
startende med morgenbrød på Harte rasteplads og en meget aktiv dag for børn som 
legebørn, for hvilke to kategorier alle deltagende nok kan sættes ind under.  
Finn Ljung var chauffør på bussen – og gav os en fin oplevelse inkl. En ekstra omgang i 
rundkørslen i Sønderborg  - TAK Finn. 
Hen under aften gik turen hjemover, med et stop på Rødekro Kro. Her fik en dagens 
middag med drikkevarer til alle 18 for 1300,- kr – inkl. En fin-fin betjening. Rødekro Kro 
kan absolut anbefales – prøv det evt. når i f.eks. er på vej hjem fra en tur over grænsen. 
Ærgeligt at ikke flere var med på denne fine tur. 
 
29. oktober 2009 
Besøg billund lufthavn blev desværre aflyst grundet for få deltagere. 
 
28 november 2009 
Jobbanken på besøg i mosen. John har fået nye kviste, og skal have renoveret 
gavlværelset mod syd på 1. sal, så folk med trang til koben, kædesav og lign. Mødte op til 
en fin dag, hvor vi fik ryddet ud og ikke mindst kørt væk. Kl. 16. lukkede 
genbrugspladsen og vi stoppede arbejdet og senere på aftenen da sult og tørst var stillet, 
kunne man med god samvittighed gå hjem. 
 
29. november 2009 
Juletræstænding på torvet, efter gløgg og æbleskiver blev indtaget i brugsen – tak for 
husly i brugsen. Og til Brian for træet. Efter nogle år med lidt færre deltagere til 
juletræstænding, var der igen i 2009 bedre opbakning. 
 
Diverse 
60 kv luftledninger bliver nok ikke pillet ned sådan lige – i og med nogle er blevet 
fornyet med nye stolper. 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
5. Kassererens beretning 
Regnskabet blev omdelt.. Kan rekvireres som Excel dokument fra Flemming. 
Flemming gennemgik det. 
Vi har haft en omsætning på kr. 15569,05 



Overskud: kr. 433,41 
Beholdning: kr. 31529,82 
Regnskabet blev godkendt. 
 
6. Indkomne forslag 
Der var indkommet følgende forslag: 
Vi opfordrer til at folk holder deres hunde inden døre om natten. 
Vi opfordrer til den kommende formand at tage vare på dette. 
Det medførte en lille diskussion, men alle var enige. 
Der var også en opfordring til folk at køre stille og roligt gennem byen. Specielt 
traktorer. Gitte foreslog at sætte et skilt op om sagen. 
Udflugter: vi kunne besøge Koldinghus. 
Den nye bestyrelse tager sig af disse forslag. 
 
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. 9910,-  
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.. 
Udensognstur til Sejrø. 
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: 

- Grøftesamling 
- Sprogø  25. april 2010 som var annonceret i Nyhedsbrevet 
- 25. års jubilæum 
- Brønden skal bygges op 
- Sct. Hans.  
- Sønderskov slot. 
- Nordisk film 
- Carlsberg 
- Bowling  
- Juletræ 
Forslag til besøg på Koldinghus 
 
Det afstedkom en debat, hvor alle var enige om at der var for få tilmeldinger til 
foreningens arrangementer. Der blev opfordret til at rundsende en reminder 
som mail lige inden det skulle løbe af stablen. 
   



Der blev opfordret til at komme med kvas til sct. Hansbålet, som skulle ligge 
samme sted som sidste år. 
 

10. Valg af bestyrelse 
Niels Rossen formand går af. Niels Aasted blev foreslået – og valgt. 
Flemming Bøtker er kasserer og vil ikke fortsætte.  
Niels Rossen blev foreslået som ny kasserer – og valg enstemmigt. 
John Holstein vil gerne genvælges som sekretær – og blev genvalgt. 
 Brian Olesen teknisk koordinator vil gerne genvælges – og blev genvalgt. 
Anette er ikke på valg og fortsætter. 
 
11.Valg af bestyrelsessuppleanter 
Flemming Bøtker blev foreslået – og 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 
Niels Rossen fortalte om vores 60 kw ledninger og vi vil tage fat i sagen igen, idet 
de blev lovet fjernet efter at de store 400 kw master blev sat op. 
Nu er der blevet udskiftet stolper, er det næppe sandsynligt at de bliver sløjfet 
med det første. Bestyrelsen blev opfordret til at søge oplysning om sagen. 
 
Karl nævnte at der påtænkes afgifter på afgifter på brændeovne. 
Han opfordrede til en fælles varmecentral. Dette kunne være en vindmølle som 
gav strøm til en dyppekoger i hver enkelt husstand. 
Dette medførte en mindre diskussion. 
 
Efter at Ib havde slået på glasset, blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet, 
og det blev det besluttet at drikke rødvin, og dirigenten fik stor tak og bifald. 
Den afgående formand takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
-----------------------------------------                                ---------------------------------------- 
Ib Paasch       John Holstein 
Dirigent       Referent   
 
 
 
 


