
NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

 

GENERALFORSAMLING 
             

            Indkaldelse til generalforsamling i Gammelby 
 Grundejerforening. Den afholdes hos Niels Aasted, 

Gammelbyvej 27, fredag den 24. marts, kl. 19.30 
 
 Vi  indbyder alle beboere på Gammelbyvej, Avnhøjvej, 

Gammelby Møllevej og Gammelby Mosevej til at 
deltage.  De som endnu ikke er medlemmer, kan tegne 
medlemskab på generalforsamlingen. 

 
 

   UDGAVE 31 – MARTS 2006  
 

  INDHOLD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden iflg. Vedtægterne. Mangler du et sæt vedtægter, så 

ring til John på 75368666 eller download dem fra 

www.laeborg.dk. 

  

1) Valg af dirigent som skal underskrive generalforsamlingens 

protokol. 

2) Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed 

3) Godkendelse af fuldmagter, samt konstatering af 

stemmeberettigede medlemmer. 

4) Formandens beretning til godkendelse eller forkastelse 

5) Kassererens beretning, og præsentation af regnskabet til 

godkendelse eller forkastelse. 

6) Indkomne forslag til behandling. 

7) Vedtagelse af kontingent. 

8) Præsentation af budget 

9) Bestyrelsens plan for det kommende år. 

10) Valg af bestyrelse 

11) Valg af 1 bestyrelsessuppleant 

12) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

13) Eventuelt 

 

Forslag og emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 

skal skriftligt være formanden i hænde senest den 17.  marts 

2006. 

 

Foreningen er vært ved lidt ost og rødvin eller øl. Vel mødt 

 

   

 

 

 

INDHOLD: 
 

 

Forside:   General-                                                                      
forsamling 
 
 
Side 2:     Bestyrelsen 
 
 
Side 3:     Lailas fest 
  
 
Side 4:     Udlejning 
                  
                   

  



GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 
 

BESTYRELSEN 2004/2005 
 

FORMAND Niels Aasted    

  Gammelbyvej 25 

  6600 VEJEN 

  Tlf.: 75368161 

  Bil:  29620964 

  Email: aasted.nielsen@mail.tele.dk  

                                                                             

NÆSTFORMAND Niels Rossen 

  Gammelbyvej 21   

  6600 VEJEN   

  Tlf: 75530517 

  Bil: 61770517 

  Email:  tamberg-rossen@get2net.dk  

 

  John C. Holstein 

SEKRETÆR Gammelby Mosevej 16   

REDAKTØR 6600 VEJEN 

  Tlf.: 75368666 

  Bil:  22403747 

  Email: jc@lite-flite.com 

 

 

 

KASSERER Flemming Bøtker   

  Gammelbyvej 24 

  6600 VEJEN 

  Tlf: 75860507 

  Bil: 20376117 

  Email: botker.gammelby@adslhome.dk 

 

TEKNISK  Brian Olesen    

KOORDINATOR Gammelbyvej 42 

6600 VEJEN 

Tlf.: 76970105 

Bil:  61550799 

 

 

 

 

Lej festteltet i Grundejerforeningen  
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LAILAS FØDSELSDAG 
 

I som ikke var med til Lailas fødselsdag, gik virkelig glip af noget. Det var en kanon fest. 

 

Som I ved fra forrige nummer af Nyhedsbrevet, inviterede Laila Bøtker til åbent hus på i Den gamle 

Brugs, lørdag den 25. februar, og der var stuvende fuldt lige fra starten. 

 

Det er godt at Laila og Flemming har så stort et hus, for Flemming mente at der var omkring 60 

mennesker. Jeg vil gerne tro det. 

 

Der blev dagen igennem serveret utrolig lækkert mad og rigelige mængder af øl og vin. 

Stemningen var i top, og der blev ind imellem sunget en strofe eller to. 

Snakken gik og alle hyggede sig. 

 

Selv om vi kom allerede kl. 13, syntes jeg at timerne fløj af sted, og pludselig var det tid at gå hjem 

og tage flaget ned. Det var jo Laila vi flagede for. Ikke ham dernede med horn i panden. 

 

Tusind tak for en pragtfuld fest. 

 

       
 

    
 

 



 
GRUNDEJERFORENINGEN UDLEJER  

TIL FORENINGENS MEDLEMMER: 
 
50 PERSONERS FESTTELT MED BORDE OG STOLE 

Pris for en weekend hvis du selv henter det i Tages depot, 

stiller det op, tager det ned og sætter på plads, kr. 500,- 

Pris hvis bestyrelsen skal levere det og anvise opstillingen. 

Kr. 1000,- 

Ekstra telt på 3x9 meter, som kan stå alene eller stilles til  

på siden af det store telt kr. 250,- 

 

50 STOLE MED HYNDER, ALENE 
Pris for en weekend: kr. 100,- 

Stolene er hvide plast-stole med armlæn 

6 BORDE ALENE 
Pris for en weekend: kr. 100,- 

Bordene er fremstillet i kraftigt krydsfiner med klapben. 

Der er plads til 8-10 personer ved hvert bord 

 

SØLVBRYLLUPS STATIV 
Stativ til pyntning af æresport. Justérbart i højden.  

Under pyntning, kan stativet ligge ned på specielle bukke. 

Krydsfiner-hjerte medfølger. Sættes på med strips. 

Hjertet SKAL dækkes med karton inden der males på det. 

Udlånet er gratis for foreningens medlemmer. 

 

TROMLEGRILL. 
200 l  olietromle, gennemskåret, med grillriste i begge halvdele. 

Der medfølger 2 stativer så begge halvdele kan anvendes hver 

for sig. 

Pris for en weekend kr. 100,- 

 

Priserne er baseret på at du selv henter og bringer 

Effekterne opbevares i et lokale som Tage Schmidt  

har stillet til rådighed på Gammelbyvej 59. 

 

Når du vil leje det, så ring til John Holstein på telefon 

Aften 75368666 eller om dagen på 75583737. Mobil: 22403747. E-mail: jc@lite-flite.com  

 

Går der noget i stykker, er lejeren/låneren erstatningsansvarlig. 

Der har allerede været holdt mange gode fester i foreningens telt. 

Lej teltet med tilbehør til din næste fest.   

     
 

 

 

 

 


