
NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

 

GENERALFORSAMLING 
             

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

Gammelbyvej 21, fredag den 16. 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 35 – FEBRUAR 2007   
 

  INDHOLD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

kan du downloade 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 9.  marts 2007. 

 

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

 

 

INDHOLD: 
 

 

Forside:   General-                                                                      
forsamling 
 
 
Side 2:    Læborgbog 
                Bredbånd 
                Tøjparty 
 
 
Side 3:     Humlelauget 
                 Holder også 

generalfor-
samling 

                Materieldepot 
 
 
 
Side 4:     Kloakering 
              Drama i Mosen 
                  
                   
  



Genoptryk af Læborg-bogen/bøgerne 
 

Som tidligere nævnt i nyhedsbrevet, var der planer om et muligt genoptryk af Læborg-

bogen/bøgerne. Både 1. og 2. bog er nu genoptrykt og kan købes hos: 

 

Birthe Hansen 

Gartnervænget 15 

6600 Vejen 

tlf. 7536 8205 

johbir@vejen-net.dk  

 

 

Profiber/TreFor bredbånd i Gammelby 
 

I forbindelse med kloakeringen i Gammelby, påtænker TreFor i samme forbindelse at nedlægge 

bredbånd, og dermed tilbyde os internet, telefoni og TV-signaler i løbet af 2. kvartal. Dette er netop 

blevet bekræftet fra TreFor, men afhænger jo selvfølgelig af hvor mange der gør brug af det 

tilmeldelses-tilbud, som formegentlig vil blive udsendt fra TreFor ultimo 1. kvartal.   

 

Om TreFor ved samme lejlighed påtænker at lægge bredbånd længere ud end det område der skal 

kloakeres vides ikke, men muligheden vil selvfølgelig være væsentlig større hvis vi kan 

dokumentere en interesse i området, hvorfor vi også beder alle i den vestlige ende af Gammelbyvej 

om en evt. tilkendegivelse. 

 

De som allerede har meldt deres interesse, skal selvfølgelig ikke gøre yderligere, da denne liste af 

interesserede er registreret. 

 

Tilkendegivelsen til TreFor er uforpligtende, og kan gives til undertegnede. 

     

Niels Rossen 

Gammelbyvej 21 (A) 

Tlf. 7553 0517 / 6177 0517 

tamberg-rossen@privat.dk 

 

 

Tøjparty – tøj fra Friendtex 
 

Kom til en hyggelig aften, hvor den nye kollektion fra Friendtex vil blive præsenteret. Venner og 

bekendte er også meget velkomne.  

 

Onsdag d. 14. marts kl. 19.00 hos 

Lene Tamberg 

Gammelbyvej 21 (A) 

Tlf. 7553 0517 / 6177 0517 

tamberg-rossen@privat.dk 

mailto:johbir@vejen-net.dk
mailto:tamberg-rossen@privat.dk
mailto:tamberg-rossen@privat.dk


GENERALFORSAMLING I 

GAMMELBY HUMLELAUG 
 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Gammelby Humlelaug på Gammelby 

Mosevej 6, 

fredag den 23. februar 2007 kl. 18.00.  

 

Den vil vare til kl.19.30 senest, hvorefter der vil være almindelig humlesamling. 

Kontingentet på kr.100 skal være betalt senest ved ankomsten til 

generalforsamlingen. 

Lauget er vært ved en bid brød og en øl under generalforsamlingen. 

Husk at tage det lille ”Humlelaugs hæfte” med. 

  

GAMMELBY HUMLELAUS egne øletiketter er trykt og sendt til bryggeriet. 

Det er overvejende sansynligt at du kan smage på foreningens eget øl under 

generalforsamlingen. 

Dette vil være et vigtigt emne på generalforsamlingen 

 

Vel mødt. Vi glæder os til at se jer. 

Humlemesteren  

 

 

 

GRUNDEJERFORENINGENS MATERIEL 
 

Som meddelt i tidligere udgaver af Nyhedsbrevet, så har foreningens materiel holdt 

flyttedag. 

 

Efterhånden som der kom mere og mere materiel til, blev pladsen hos Kate og Allan 

mere og mere trang. Rummet var fyldt godt op, og til sidst skulle man have døren af 

for at bakse bordene og de store gulvplader ud derfra. 

 

Fra nu af står materiellet hos formanden, Niels Rossen, på Gammelbyvej 21. 

Der er adgang til materielrummet fra den lille grusbelagte gårdsplads imellem 

stuehuset og kampestensbygningen.  

Døren til materielrummet befinder sig i hjørnet på denne lille kvadratiske plads, hvor 

kampestensbygningen og garagen er bygget sammen. 

 

Materielrummet vil kunne beses når I møder op på generalforsamlingen den 16. marts 



KLOAKERING I GAMMELBY 
 
Kommunesammenlægningen har åbenbart også hensat Teknisk Forvaltning i en slags 

”Misforståelsessituation” 

 

Vores formand, Niels Rossen, har for nylig talt med Carsten Sundbæk fra Vejen Kommune, som 

sidder med kloakeringsplanerne. 

Niels ville gerne vide hvor langt kommunen var med planerne for arbejdets udførelse, og hvornår 

man havde tænkt sig at indkalde til det bebudede borgermøde. 

 

Carsten Sundbæk havde forstået at der allerede HAVDE været afholdt et borgermøde, hvilket Niels 

jo så måtte meddele ham at der ikke havde. 

  

Status er at planerene pt. er sendt til økonomisk godkendelse i det nye byråd, 

og at Carsten forventer at have nyt inden generalforsamlingen.  

 

Borgermødet vil blive indkaldt via grundejerforeningen 

 

Vi håber at kunne uddybe dette emne på generalforsamlingen den 16. marts. 

 

DRAMA I MOSEN 
 

Den 17. februar blev vi vidne til en dramatisk hændelse, idet en ambulance med udrykning på, ved 

middagstid kom susende ned ad Mosevejen. 

Falck havde fået et opkald fra en mand ude i mosen, hvis kammerat pludselig var faldet om under 

deres arbejde med at skove træ. 

 

Vi lurede lidt da ambulancen ikke kørte længere end til den tværgående markvej for enden af 

mosevejen. Da lægen i ambulancen så hvor opkørt den vej er, turde hun simpelthen ikke køre 

længere med det lette køretøj. 

Over telefonen fik vi Karl Knudsen til at stille sig til rådighed med sin 4-hjuls trækker, og med 

lægen og en Falck-redder ombord, kørte Karl den store Kia ud i mosen. Da man ikke vidste hvordan 

det stod til derude, og om der var en anden bil der skulle trækkes fri, fik Kim Knudsen i en fart fat i 

Ole Thing Poulsens store traktor og fulgte efter ud i mosen. 

I mellemtiden fik Niels Aasted vendt ambulancen, så den holdt i den rigtige retning når de kom 

tilbage. 

Efter et kvarters tid dukkede kortegen op igen, og med sig bag i Karls bil, havde de patienten, der 

gudskelov var ved bevidsthed. Efter omladning til ambulancen, fortsatte de mod hospitalet.      

   


