
Generalforsamling i Gammelby Grundejerforening  
den 4. marts 2016, kl 19.30,  
hos Bodil og Niels Aasted, Gammelbyvej 27. 
 
1) Valg af dirigent. 
Ib Paasch Nielsen blev enstemmigt valgt 
 
2) Valg af referent. 
Carina Gubi blev enstemmigt valgt 
 
3) Stemmeberettigede deltagere. 
Der var ingen fuldmagter. 
Af foreningens 33 medlemmer, var 9 stemmeberettigede tilstede 
 
4) Bestyrelsens beretning for 2015 
Dagen efter sidste års generalforsamling var hele sognet inviteret til musikaften i Multihuset i 
Læborg og Gammelby var også repræsenteret denne aften. 
 
Næste arrangement var grøfterensning som Læborg lokalråd stod for. Jeg blev ringet op af 
Lokalråds formanden, som på lokalrådets vegne gerne vil lave et tættere samarbejde om 
grøfterensningen. Vi havde forskellige synspunkter, men vi påpegede at den dato 
Naturfredningsforeningen fastsætter på landsplan er for sent. Græsset dækker for affaldet, men 
mere om dette i nyhedsbrevet til den tid. 
 
Sankt hans var igen en hyggelig aften, med mange fremmødte og et fint stort bål. En stor tak til 
Niels og Lene for det store arbejde med at tømme garagen og gøre klar – foruden oprydning 
bagefter. 
 
I august blev der afholdt byfest med mange gode indslag og Henrik havde lavet en fin gåtur med 
en konkurrence med mange svære spørgsmål, som altid gik snakken lystigt. Dog vil de personer 
som står for dette arrangement gerne have ideer og hjælp, så spring til, hvis du har nogle nye 
ideer. 
 
Så fik vi en lørdag til at gå med at tømme depot rummet, fejet skidt ud, lavet lys og ryddet op, så 
det er mere overskueligt. 
 
30, oktober stod der Bowling på programmet, godt besøgt også til den efterfølgende spisning. Et 
godt tiltag at tilbyde grundejer foreningens medlemmer. 
 
Årets sidste arrangement er, at den 1. søndag i advent tændes Brians flotte juletræ midt i byen, så 
alle kan se det til fælles glæde. Men inden træet tændes, har vi drukket Johns gløgg og spist 
æbleskiver her i huset. 
 
Til sidst en tak til John for ”Nyheds brevene” og vi opfordre alle til at bidrage med emner, som 
John kan få med i årets nyhedsbreve – prøv at hjælpe med dette. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 



 
 
 
5) Kassererens beretning 
Niels fremlagde regnskabet som var baseret på 33 medlemmer. 
Efter årets aktiviteter, viste det et overskud på kr. 335,62 
Regnskabet blev godkendt 
 
 
6) Der var ingen indkomne forslag 
 
 
7) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. 
Dette blev godkendt 
 
 
8) Niels præsenterede budgettet for 2016 
Dette er baseret på 32 medlemmer, og med de planlagte aktiviteter resulterer det i et overskud på 
kr. 15,- 
Budgettet blev godkendt 
 
 
9) Bestyrelses plan for det kommende år. 
 
Den første aktivitet er grøfterensningen, som allerede er arrangeret til den 3. april kl 9. 
Den arrangeres af Læborg Lokalråd og afsluttes med grillede pølser ved Multihuset kl. 12. 
 
Sct. Hans aften den 23. juni kan vi heller ikke rykke ved. Bålet er allerede tilrettelagt hos Lene og 
Niels på Gammelbyvej 21.  
 
Vi kunne gentage sommerfesten i Gammelby 
Vi kunne lave en bowlingaften igen til efteråret. 
 
Søndag den 27. november er det første søndag i advent, og vi skal spise æbleskiver og drikke glögg 
før vi tænder juletræet på ”Torvet” 
 
 
10) Valg til bestyrelsen 
På valg var:  Næstformand Henrik Ingo der var villig til genvalg 
  Kasserer Niels Rossen der var villig til genvalg 
Begge blev genvalgt19 
 
11) Valg af suppleanter 
Suppleanterne sidder i en 2-års periode 
Allan Andersen er på valg . 
I stedet blev valgt Kenneth Denby Petersen. 
 
Sille er ikke på valg før i 2017, men har forladt byen. 
Bestyrelsen kontakter Martin Christensen, Gammelbyvej 20, om han er villig til at træde ind i 



stedet for Sille, det sidste år. 
 
12) Valg af revisor og revisorsuppleant 
Carina Gubi blev genvalgt som revisor 
Bodil Aasted blev genvalgt som revisorsuppleant 
 
 
13) Eventuelt 
Formand Niels Aasted har fået henvendelser ang. trafiksikkerhed og belysning i byen. 
Kører man ud af byen mod Vejen, slutter belysningen på et uheldigt sted lige i svinget ved nr. 19. 
 
Martin Madsen foreslår at det skal undersøges om man kan gøre rabatten overfor Gammelbygård 
farbar, så man kan slå den med en plæneklipper.  
Bestyrelsen forsøger om der kan gøres noget ved begge dele. 
 
Læborg Lokalråd har kontaktet Grundejerforeningen og nævnt at Gammelby er blevet glemt i en 
rapport til kommunen. Bestyrelsen følger op på dette. 
 
Formanden stiller spørgsmålet: Hvor mange beføjelser har Grundejerforeningen? - Hvad kan man 
tillade sig. 
Spørgsmålet blev drøftet. Det blev besluttet at ”Jobbanken” skal have en helsides annonce i 
Nyhedsbrevet. 
 
Flemming ønskede sig at siden med bestyrelsen blev en fast side i Nyhedsbrevet. 
 
Den grill som anvendes til pølser efter grøfterensningen, har Læborg Lokalråd investeret i, og den 
kan foreninger under lokalrådet låne til arrangementer i foreningsregi. 
 
Tøndeslagning til Fastelavn kunne være en hyggelig tradition i Gammelby, nu hvor der er så mange 
børn i byen. 
Af hensyn til fastelavnsfest i Læborg, foreslås det, at Gammelby holder det om formiddagen. 
 
Gitte Kongshammer kunne godt tænke sig at man gjorde mere ud af at flage i byen ved runde 
fødselsdage. Det var der bred opbakning omkring. Der drøftes forskellige løsningsforslag. 
 
 
Generalforsamlingen afsluttedes ved at dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
_______________________________                       __________________________________ 
Ib Paasch Nielsen, Dirigent     Carina Gubi, Referent 


