
JUBILÆUM 

I formålsparagraffen i vedtægterne for Gammelby Grundejerforening står at læse: 

GAMMELBY GRUNDEJERFORENING , hjemmehørende i Vejen Kommune, blev stiftet den 

1. maj 1985 som en selvstændig videreførelse af grundejerdelen af Gammelby Vandværk og 

Grundejerforening. 

Ud over de som var med på generalforsamlingen i 1985, er der vel egentlig ingen som har tænkt 

nærmere over dette ordvalg i mange år, men med de nye oplysninger der er kommet frem, står det 

nu fast at Gammelby Grundejerforening er en slags to-trinsraket, med rødder helt tilbage i 1979. 

I foreningens gamle arkiver fandt formanden, Niels Aasted, et gammelt brev dateret den 27. februar 

1979, i hvilket der blandt andet står: 

På Gammelby Vandværks generalforsamling den 15. februar 1979, hvor i alt 19 ud af 24 

medlemmer var fremmødt, blev der, ud over de faste punkter, behandlet og vedtaget følgende: 

Forslag om Gammelby Vandværks virkeområde, til også at omfatte en grundejerforening, blev 

enstemmigt vedtaget. Et beskedent kontingent fastsættes af bestyrelsen, og opkræves sideløbende 

med vandafgiften for husholdning. 

Dette betyder rent faktisk at Gammelby Grundejerforening har 25 års stiftelsesjubilæum i år !!! 

Det er jo en nyhed der vil noget. Tænk at få 6 år forærende lige pludseligt. 

Jamen hvorfor står der så i grundejerforeningens første vedtægter at den stiftende generalforsamling 

var den 1. maj 1985 ??? 

Se det hænger sammen med teksten i vores formålsparagraf: 

GAMMELBY GRUNDEJERFORENING, hjemmehørende i Vejen Kommune, blev stiftet den 1. 

maj 1985 som en selvstændig videreførelse af grundejerdelenaf Gammelby 

Vandværk og Grundejerforening. 

I 1979 besluttedes det at Gammelby Vandværk også skulle omfatte en grundejerforening. Det vil 

sige at det var den samme bestyrelse i de 2 foreninger, og at Grundejerforeningen var en del af 

Vandværket. 

Den 1. maj1985 besluttede man at nedlægge Gammelby Vandværk og Læborg Vandværk, for at 

oprette et nyt. Det foregik på ekstraordinære generalforsamlinger i Læborg forsamlingshus, hvor de 

to foreningers medlemmer sad i hver deres lokale. Efter nedlæggelsen af de 2 vandværker tog det 

vel et kvarter at få alle samlet i den store sal, og i de 15 minutter havde vi reelt intet vandværk. Det 

blev på den samlede generalforsamling så vedtaget at oprette det nye Læborg Vandværk, som 

Gammelby borgerne bliver forsynet fra i dag. 



Derved kom Gammelby Grundejerforening til at stå alene, og der blev derfor afholdt en stiftende 

generalforsamling som skulle vælge en helt ny bestyrelse. Det skete også den 1. maj, og denne dato 

har således stået i vores protokol lige siden som stiftelsesdato. 

Men disse nye oplysninger kan selvfølgelig ikke bare negligeres, så: 

Bestyrelsen har derfor besluttet at vi fejrer et 25 års jubilæum 

i år ! 

 


