
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 
 

Referat fra ordinær generalforsamling den 21. marts 2014 
Afholdt hos Søs og John, 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 og Brian Olesen, Gammelbyvej 42 
Søs og John Holstein, Gammelby Mosevej 16 
Gitte Kongshammer og Ib Paasch Nielsen, Gammelbyvej 23 
Henrik Ingo Hansen, Gammelby Mosevej 3 
Søren Aasted, Gammelbyvej 6 
Flemming Bøtker, Gammelbyvej 24 
Allan Andersen, Gammelbyvej 55 
Martin (Mulle) Christensen, Gammelbyvej 20 
 
11 stemmeberettigede (husstande)  
 
1. Valg af dirigent. 
Niels Aasted bød velkommen og foreslog Ib Paasch Nielsen 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 6. marts 2014 
 
3. Godkendelse af fuldmagter samt konstatering af stemmeberettigede 
medlemmer. 
11 husstande var repræsenteret  
 
4. Formandens beretning 
Så er der igen gået et år siden vi sidst var samlet til den årlige generalforsamling, 
og derfor skal beretningen give et retvisende billede af årets gang. 
 
Første emne var den årlige grøfterensning der startede med morgenkaffe hos 
Lene og Niels  Der blev samlet en del emballage op og resultatet blev  indsendt 
elektronisk til Danmarks Naturfrednings forening, som er dem, der arrangerer 
oprensningen  på landsplan. 
 
Sct. Hans blev holdt hos Lene og Niels, som så mange andre gange, bål, grill og 
snakken, var lige som det skal være. 
 
Så gik vi i gang med ”Projekt Brørup sving”  



Træer og grene blev savet væk, sten, glasskår og gammelt jern fjernet, derefter 
blev der udlagt ca.60 m3 muldjord, og så kom regntiden til Gammelby. Langt om 
længe blev forholdende gode nok til opsætning af stenkummen, som har målene, 
der passer til vores logo og græsset er sået. Mere om dette hjørne senere. Det 
kommunale tilskud er brugt nu.  
 
Først på efteråret udsendte Vejen Kommune skriftligt information om 
trafiksikkerhed, og vi havde mulighed for at tilbagemelde om evt. forbedringer. 
Der indkom ikke nogle ændringer til det vi har, og det er i og for sig positivt at vi 
har det som vi gerne vil have det ,  hvad trafiksikkerhed angår. 
 
Så var Grundejerforeningen repræsenteret på det årlige ”Dialog møde” i Læborg, 
og der er udsendt referat fra dette møde til de deltagende foreninger. 
Spændende at høre, hvad der rør sig i sognet.  
 
Hjemmesiden arbejdes der med, vore 2 eksperter Brian og Niels står for det, og 
finder på meget der skal ændres, en proces der nok aldrig stopper. 
 
Efterårets bowling blev udsat, men ej glemt. 
 
Årets juletræ blev behørigt stillet op og gløggen gav varme i kinderne, ganske 
som sædvanligt – dog med få deltagere. Alle forberedelserne er ens, uanset om 
der er 10 eller 20 fremmødte. Så derfor håber vi på større fremmøde om 8.5 
måned! 
 
Midt i februar blev byens gadebelysning opgraderet til 2014 niveau, led lys i alle 
lysmaster og som endda er tændt i hele lygtetændingstiden.  Men vi skal vel lige 
vænne os til farven på nattelyset, det er et skarpt hvidt lys, men sådan er det.  
 
I det forgangne år har John traditionen tro forfattet nyhedsbrevene og han vil 
meget gerne have indlæg til disse nyhedsbreve. Så giv John noget at skrive om. 
 
Dette var en gennemgang af bestyrelsens arbejde i det forgangne år og jeg 
takker for ordet. 

 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
5. Regnskab 
Regnskabet blev omdelt.. Vedlagt som bilag. Kan rekvireres som Excel 
dokument fra Niels Rossen. 
Niels gennemgik det. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
6. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag, men bestyrelsen efterlyste forslag til et 
arrangement som man kunne holde generalforsamlingen sammen med. 



Der var mangfoldige, og de er samlet under Eventuelt.  
 
7.  Kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 250,- for ejere og kr. 125,- for 
lejere for det kommende år. Der er ingen lejere som kan forventes at betale 
kontingent. 
Kontingentet blev vedtaget. 
 
8. Budget 
Niels Rossen omdelte budgettet. 
32 ejere og vi har fået kontingent fra 30 indtil nu 
Det er med som bilag, og findes som Excel fil som kan rekvireres hos Niels 
Niels forklarede budgettet 
Budgettet skulle ikke godkendes, men der var almindelig tilfredshed. 
 
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: 
Logo i kumme på Aasteds plads 
Skilt ved  bybrønden 
Legeplads på Søren og Lenes grund. Gyngestativet er råddent og skal ned. 

- Grøftesamling den 27. april 
- Sct. Hans.  
- Bowling eller Kviesø 
- Juletræ 
- Der kan forskønnes flere steder i byen. 

Der efterlyses ideer til andre ting vi kunne gøre 
OL i byen 
Vi kunne lave generalforsamling i forbindelse med et arrangement som bowling 
eller andet. 
Send en SMS ud som en reminder en dag eller 2 før for at få folk til at komme til 
generalforsamlingen. 
Kan vi få fartsænkende foranstaltninger i byen 
Forleden kom der en motorcykelbetjent og holdt i byen i 45 minutter og 
konstaterede at der kun kom én bil som overholdt fartbegrænsningen. 
Der var en livlig debat om emnet. 
 
10. Valg af bestyrelse 
Formand Niels Aasted, Sekretær John Holstein og teknisk koordinator 
Brian Olesen var alle på valg og blev genvalgt. 
 
11.Valg af bestyrelsessuppleanter 
Der blev foreslået Allan Andersen, Gammelbyvej 55. Allan blev valgt 
Henrik Ingo var ikke på valg 
 
12. Valg af revisor og revisorsuppleant 



Carina blev foreslået og genvalgt uden modkandidat. 
Bodil Aasted sagde igen ja til revisor suppleantposten og blev også genvalgt. 
 
 
 
13. Eventuelt 
Carina nævnte Irsk aften i Læborg den 5. april 
Fisketur 
Vandski 
Tur til Schleswig 
Paintball 
Gokart 
Fodbold  
Golf 
Skinnecykeltur 
Samle østers i Vadehavet. 
Olsens park 
OL i byen 
Vinsmagning af dansk vin i Kolding 
 
Efter at Ib havde konstateret at der var ost og rødvin på bordet, blev 
generalforsamlingen erklæret for afsluttet, og det blev det besluttet at gå til osten. 
Dirigenten fik tak og bifald. 
Niels Aasted takkede for god ro og orden og takkede Ib som dirigent 
 
 
-----------------------------------------                                ---------------------------------------- 
Ib Paasch Nielsen      John Holstein 
Dirigent       Referent   
 
 
 
 


