
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

Referat fra ordinær generalforsamling 2015 – Afholdes iflg vedtægterne 

Afholdt hos Lene Tamberg og Niels Rossen, Gammelbyvej 21 den 20. marts 2015  kl 19. 

Tilstede var: 
Bodil og Niels Aasted, Gammelbyvej 27 
Lene Tamberg og Niels Rossen, Gammelbyvej 21 
Carina og Brian Olesen, Gammelbyvej 42 
John Holstein, Gammelby Mosevej 16 
Gitte Kongshammer og Ib Paasch Nielsen, Gammelbyvej 23 
Henrik Ingo Hansen, Gammelby Mosevej 3 
Martin (Mulle) og Sille Christensen, Gammelbyvej 20 
Michael (Mikkel) Christensen, Gammelbyvej 14 
Anja Müller Friis, Gammelbyvej 22 (Ikke medlem endnu) 
 

Formand Niels Aasted bød velkommen og vi gik over til dagsordenen. 

 

1) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Ib Paasch Nielsen. 

Ib blev valgt uden modkandidater. 

 

2) Godkendelse af generalforsamlingens lo vlighed. 

Generalforsamlingen er indkaldt i Nyhedbrevet den 28. februar, og er derfor lovligt indvarslet. 

 

3) Godkendelse af fuldmagter og konstatering af stemmeberettigede medlemmer  

Der er ingen fuldmagter og der er 8 stemmeberettigede medlemmer tilstede. 

 

4) Formandens beretning 

Omhandler de væsentligste ting der er sket siden sidste års generalforsamling.  

Vi fik færdiggjort svinget mod Brørup, hvor der er plantet blomster og lagt et fint, laserskåret, 

Gammelby-træ.   Græsset skal have lov at sætte sig, men i den kommende vækstperiode vil det 

komme til at præsentere Gammelby på bedste vis. Jeg hører kun positive udsagn om dette 

projekt, og en stor tak skal lyde til dem der deltog i arbejdet med at færdiggøre, og frembringe det 

flotte resultat. Vi har deltaget i et fællesmøde i Læborg sammen med alle de andre foreninger i 

sognet. Grøfterensningen startede med rundstykker hos Niels og Lene, og tak for det, inden vi gik i 



gang med at gå rabatterne igennem. Igen fandt vi mange øl- og sodavandsdåser, men en ændring 

var at vi gennem årene har fundet gamle lydpotter og andre bilreservedele, men nu er bildækkene 

væk fra grøfterne. Sct. Hans arrangementet samlede igen mange deltagere, og vi skal være glade 

for at Niels og Lene vil lægge festlokale til, samt give os lov til at brænde bålet af på deres 

græsplæne. Lokale og bålplads ligger centralt placeret og med den flotteste udsigt. Stor tak for at 

Grundejerforeningen må anvende jeres hus og have til dette. Efter sommerferien, den 30. august, 

blev der holdt byfest med Henrik som tovholder. Der var mange sjove konkurrencer. Skattejagt 

rundt i byen. Luftbøsseskydning. Der blev talt sten rundt om logoet og stillet andre spidsfindige 

spørgsmål, og dagen sluttede af med helstegt pattegris og masser af fadøl. Stor succes og stor tak 

til arrangørerne. Vi håber at de vil gentage succeen. Det er vigtigt at der er arrangementer som er 

målrettet byens borgere. Efteråret gik, og 1. søndag i advent holdt vi den årlige juletræstænding, 

dog med begrænset fremmøde. Dette arrangement skal der evalueres på inden jul 2015. 

Nytårsaften blev der skudt raketter og andet fyrværkeri af fra forskellige huse. Få var samlet i 

krydset, og jeg fik en opfordring til at reklamere for at mødes ved midnatstid ved Allans bygninger 

for at ønske godt nytår og markere det nye års begyndelse. Vi har fået nye indbyggere i vort 

område. Velkommen til Anne Louise og Visti og sønnerne Alexander og Nicolai på Gammelbyvej 

65, og til Claus og Esther på Avnhøjvej 3, til Kim og Karina på Gammelbyvej 5 og til Anja og Kasper 

på Gammelbyvej 22. I nyhedsbrevet skriver John om mange ting, både indenlands og udenlands, 

men han har brug for gode ideer og indslag. Så giv ham noget at skrive om.  

Beretningen blev godkendt 

 

5) Kassererens beretning –  

Forventningen om et medlemstal på 32 husstande kom til at stemme.  Det gav kr. 8000 

Andre arrangementer og udlejning gav kr. 799,50  – i alt 8799,50 

Udgifterne beløb sig alt i alt til  4872,86, og det gav et overskud på 3926,86 

Vores likvide beholdning er kr. 9574,56 og aktiver og passiver balancerer med kr. 11261,06 

Vi må bruge nogle penge. 

Regnskabet kan rekvireres 

 

6) Indkomne forslag  

Der er ingen indkomne forslag 

 

7) Vedtagelse af kontingent-  

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på kr. 250,-.  

Dette blev vedtaget. 

 



8) Præsentation af budget  

Vi budgetterer med 32 medlemmer – lige nu er der 30 indbetalinger  

Indtægter Kr. 8000 i kontingent, 1000 i udlejning 

Udgifter: Kommende arrangementer kr. 5000 samt andre udgifter på kr. 2555  

Giver et overskud på kr. 1445,- 

Budgettet kan rekvireres. 

 

9) Bestyrelsens plan for det kommende år  

Generalforsamlingen i dag er den første begivenhed i det nye år. Lene og Niels skal have mange 

tak for at lægge hus til. Grøfterensningen løber af stablen den 19 april med efterfølgende grillmad 

i Læborg. Muligvis arrangerer vi en mosetur i maj for at besigtige den sjældne Soldug som findes 

der. Vi ved at Hundsbæk plantage påtænker at lave en mountain-bike bane. Den lille trekant ved 

rødbøgen i den østlige ende af byen, fik vi jo rettet af i efteråret.  Selv om der blev sået græs, har 

det ikke rigtig fået fat. Det skal rettes til og der skal lægges lidt pigsten omkring træet, så man ikke 

beskadiger træet ved græsslåning. Sct Hans falder sjovt nok igen i år på den 23. juni, og bålet er 

allerede lagt til rette herude på græsplænen. Vi regner med at gennemføre et sommer-

arrangement igen i august. En bowlingaften ville være hyggelig til oktober. Julearrangementet 

med glögg, bliver igen den første søndag i advent. Måske var et besøg af en kørerlærer en god ide. 

Han kunne fortælle os om alle de nye færdselsregler. 

Henrik foreslog besøg på minkfarmen eller dambruget. 

Ib meddelte at Humlelauget gerne ville være med til at arrangere en fælles tur, - f.eks. til den 

hyggelige by Flensburg, hvor der også er et hyggeligt bryggeri. 

John foreslog en flyvetur i faldskærmsklubbens Cessna Caravan. 

Bestyrelsens plan blev godkendt 

 

10) Valg af bestyrelse 

Følgende på valg i 2015: 

Næstformand Henrik Ingo     

Kasserer Niels Rossen 

Begge ønskede genvalg og blev valgt 

 

11) Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Da Allan Andersen blev valgt sidste år, er det Gitte Kongshammer som er på valg. Gitte ønskede 

ikke genvalg, og Cille blev derfor foreslået og blev valgt. (Cecilie Hansen, Gammelbyvej 20) 

 



12) Valg af revisor og revisor suppleant 

Carina Gubi er villig til genvalg  

Bodil Aasted er villig til genvalg 

Begge blev valgt 

 

13) Eventuelt 

Henrik ønskede sig at man tilmeldte sig lidt tidligere end 12 timer før et arrangement som man var 

blevet bedt om at tilmelde sig en uge før. Hvordan får man folk til det ? Måske sende SMS flere 

gange inden.  

Carina havde hørt meninger om at Grundejerforeningen måske er lidt sammenspist. Vi ved ikke 

hvad det bygger på, men hvad gør vi for at få flere med ? Åbent hus måske ?  Humlelauget vil 

gerne være med til at arrangere en tur. God ide.  

Tur til Dybbøl med guided tur i anlægget blev foreslået. 

Vi bør gennemføre en udensognstur. 

vi skal heller ikke glemme at vi har en Jobbank i byen 

Ib takkede for god ro og orden 

Aasted takkede dirigenten 

Så var der ostebord med øl og rødvin 

 

__________________________________               ________________________ 

Ib Paasch Nielsen   John Holstein 

Dirigent    Referent 


