
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 
 
Referat fra ordinær generalforsamling den 18. marts 2011 
Afholdt hos Niels Aasted, Gammelbyvej 27. 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 
Anette og Karl Knudsen, Gammelby Mosevej 4 
John Holstein, Gammelby Mosevej 16 
Sanuja og John Jakobsen, Gammelby Mosevej 6 
Gitte Kongshammer, Gammelbyvej 23 
Henrik Ingo Hansen, Gammelby Mosevej 3 
Michael Christensen, Gammelbyvej 14 
Søren Aasted, Gammelbyvej 6 
 
11 stemmeberettigede (husstande) 
 
1. Valg af dirigent. 
Niels Aasted bød velkommen og foreslog John Jakobsen som dirigent. 
John  blev valgt uden modkandidater. 
 
2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed 
John konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet den var 
udsendt med Nyhedsbrevet den 25. februar 2011 
 
3. Godkendelse af fuldmagter samt konstatering af stemmeberettigede 
medlemmer. 
11 husstande var repræsenteret. John havde en fuldmagt fra Søren Dam. 
 
4. Formandens beretning 
Tak for det fine fremmøde –  
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
5. Regnskab 
Regnskabet blev omdelt.. Kan rekvireres som Excel dokument fra Flemming. 
Niels gennemgik det. 
Vi har haft en omsætning på kr. 19747,36 
Årets resultat: - 112,01 
Beholdning: kr. 28147,36 
Egenkapital: kr. 31417,81 
Regnskabet blev godkendt. 



 
6. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogen forslag: 
 
7.  Kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 150,- for det kommende år. 
Det blev vedtaget. 
 
8. Budget 
Niels Rossen omdelte budgettet. 
38 ejere og 1 lejer 
Udensognstur til København. 
Totalt 20730,- 
Budgettet blev godkendt.  
Det findes som Excel fil som kan rekvireres hos Niels 
Der blev diskuteret lidt om det indestående der er, skal bibeholdes, eller vi kan 
minimere det lidt. Der måtte gerne bruges lidt penge til Bybrønden. 
 
9. bestyrelsens plan for det kommende år. 
Niels Aasted berettede om planerne/vendte med de fremmødte om mulighederne 
for arrangementer i det kommende år: Her blev nævnt: 

- Grøftesamling 
- Brønden skal bygges op 
- Sct. Hans.  
- Nordisk film til den 7.maj 10.30 
- Gobelinerne  
- Bowling  
- Juletræ 
Der  
 

10. Valg af bestyrelse 
Niels Aasted var ikke på valg.. 
Niels Rossen modtog genvalg. 
Brian Olesen teknisk koordinator var ikke på valg. 
Anette Knudsen modtog genvalg 
John Holstein var ikke på valg 
 
11.Valg af bestyrelsessuppleanter 
Flemming Bøtker blev foreslået – og genvalgt 
Henrik Ingo blev foreslået og valgt. 
Dette afstedkom et spørgsmål fra Niels Rossen om der skulle 2 suppleanter i 
bestyrelsen. John mente at det stod i vedtægterne. 
 
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 Aasted foreslog at vi alle skrev email adresser så vi fik opdateret byens 
data. Sedlen blev omdelt 
 
Karl nævnte at der påtænkes at forbyde opvarmning med fossile brændstoffer. 
Han opfordrede til en fælles varmecentral af en eller anden slags. Dette kunne 
være en vindmølle som gav strøm til en dyppekoger i hver enkelt husstand. 
Dette medførte en mindre diskussion. Der vil forblive afgifter på al energi. 
 
Efter at John havde konstateret at der var ost og rødvin på bordet, blev 
generalforsamlingen erklæret for afsluttet, og det blev det besluttet at gå til osten  
og dirigenten fik  tak og bifald. 
Niels Aasted takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
-----------------------------------------                                ---------------------------------------- 
John Jakobsen      John Holstein 
Dirigent       Referent   
 
 
 
 


