
Gammelby Grundejerforening 

Årlig Generalforsamling den 17. marts 2017. 

Hos Henrik Ingo Hansen, Gammelby Mosevej 7. 

Tilstede var: Kenneth Denby Petersen, Anja Müller,  

Brian Olesen,  Niels Aasted, Henrik Ingo, Niels Rossen, 

Morten Snor, Søren Aasted, Flemming Bøtker,  

John Holstein 

4 fuldmagter fra: Kenneth Madsen, John Jacobsen, Henrik Nielsen,  Finn Schmidt 

Dagsorden iflg. vedtægterne 

1. Valg af dirigent.  Flemming Bøtker blev valgt 

 

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed. Den var lovlig, idet der var indkaldt i 

Nyhedsbrevet udgave 73, der var på gaden den 23. februar 2017 

 

3. Fuldmagter og  stemmeberettigede. 10 deltagere og 4 fuldmgter, i alt 14 

stemmeberettigede 

 

4. Formandens beretning 

Hvis vi starter fra sidste års generalforsamling og til nu, så har der været mange gode 

arrangementer. 

Der var den årlige grøfterensning, hvor mange deltog. Senere kom ønsket om vi skal gå 

tilbage til vores Gammelby ordning.  

Projekt ”øst” 

Vi fik kontakt med Teknik og Miljø hos kommunen og på flere møder ved arealet hos 

Martin Madsen, lavede vi en aftale som indeholdt:  

Ønsket om at regnvandet kom i risten, arealet er rettet op og der kom græsfrø i, så nu ser 

det OK ud. Dog måtte vi have landmåler tilkaldt, for at der ikke er tvivl om hvor skellet er.  

Det næste var 1 stk gadelys i svinget ved Martin Madsen og 2 træer blev fældet efter 

kommunens anvisning. Så nu er der blevet en flot indkørsel til Gammelby med klippede 

arealer. 

Sankt Hans gik fint og kort tid efter lavede vi et cirkelrundt område til næste års Sankt Hans 

bål. Grenene skal være inde i denne cirkel og ikke udover stenene. Hvis det er en våd 

periode, må der ikke køres på græsset, da det laver grimme spor. 

 

 



27, august blev sommerfesten gennemført, flot arrangement, med mange sjove 

konkurrencer. 

 

Bowling blev en sikker succes med mange deltagere. 

Juletræstænding var hyggeligt med Johns gløgg. 

 

Så er der kommet et nyt arrangement, Kennet ”dykker” i nr. 57 hængte igen i år en 

fastelavnstønde op og slagene haglede ned over tønden – ligesom da vi havde denne alder. 

Et godt initiativ til nye arrangementer. 

Vi brugte nogle timer til hovedrengøring i materiale rummet, nu skal vi så have et par 

”legende børn” skilte udskiftet, John taler med Ladelund Skilte om det. 

 

Dejligt med så stor tilslutning og opbakning til grundejerforeningens arrangementer. Tak 

for ordet. 

Beretningen blev godkendt 

 

5. Kassererens beretning 

Indtægterne er baseret på 32 medlemmer, ligesom sidste år. Derudover har vi haft  

indtægter på kr. 1300 for arrangementerne og kr. 1000 for udlejning  

Med udgifter på kr. 4765 har vi haft oveskud på kr. 3891, 74 

Kommentarer: sommerfesten har brugt færre penge end sidste år. Derfor lidt større 

overskud.  

Tilmelding ikke nødvendig. Det er måske lidt vanskeligt at håndhæve.  

Balance: aktiver for kr. 15788,42 

 

6. Indkomne forslag 

Bestyrelsen forslog ændring af vedtægternes §4 stk 6, med følgende ordlyd: 

Fratræder et af bestyrelsens medlemmer sin post indenfor sin valgperiode indtræder 

suppleanten i dennes sted. Bestyrelsen fungerer således i denne konstellation indtil næste 

generalforsamling. 

Ved næste generalforsamling vælges et nyt bestyrelsesmedlem til denne post for resten af 

valgperioden. 

Megen diskussion om ansvaret ved at træde in d som formand eller kasserer.  

Formuleringen som den er fremlagt blev forkastet 

I §5 stk3  foreslog bestyrelsen ændring fra ”Kontingenter betales forud i januar kvartal” til 

”Kontingenter betales forud inden den 20. januar”.       Ændringen blev vedtaget 

 

7.  Vedtagelse af kontingent. Det blev foreslået uændret på kr. 250,-. Det blev vedtaget. 

 



8. Budget for det kommende år tog udgangspunkt i uændret 32 medlemmer. 

Indtægter 8000 – arrangementer 7000 – udlejning 1000 – overskud kr. 15 

Budgettet blev vedtaget 

 

9. Aasted : Vi fastholder den linje vi har lagt igennem de sidste år med arrangementer etc. 

Grøfterensning: I år bliver det den 2. april i Kennets garage for Gammelby. 

Skulle vi lave et foredrag med politiet ang. Nabohjælp – evt. sammen med Lokalrådet 

Læborg Sogn? 

Carina foreslog et æggeløb for børnene i en af de større haver. 

Sct. Hans: Af hensyn til børnene, Kunne man så evt. tænde Sct. Hans bålet inden spisning i 

stedet 

for senere.? Der var overvejende stemning for det. 

 

10. Valg af bestyrelse 

Hele bestyrelsen var på valg, grundet en fejl i dette punkt på sidste års generalforsamling. 

Formand: Kenneth Denby Pedersen blev valgt for 1 år 

Næstformand: Henrik Ingo blev valgt for 2 år 

Kasserer: Niels Rossen blev valgt for 2 år 

Sekretær: John Holstein blev valgt for 1 år 

Teknisk koordinator: Brian Olesen blev valgt for 1 år 

 

11. Suppleanter: 

Gitte Kongshammer blev valgt for 1 år 

Morten Snor blev valgt for 2 år 

 

12. Revisor og suppleant 

Carina blev genvalgt som revisor 

Søren Aasted blev valgt som suppleant  

 

13. Eventuelt 

Hjemmesidens pris blev drøftet. Kenneth og de andre IT nørder vil finde på en løsning 

Hjertestarter blev drøftet. Der skulle ses nærmere på økonomien. 

 

Flemming takkede for god ro og orden og vi takkede Aasted for mange års tro tjeneste. 

 

Derefter var der ost og øl og rødvin. En hyggelig aften. 

 

 



 

______________________________________                     

____________________________________ 

Flemming Bøtker, Dirigent   John Holstein, Referent 

 


