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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

 

GENERALFORSAMLING 
             

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

Gammelbyvej 21, fredag den 14. 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 39 – 26. FEBRUAR 2008   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Dagsorden iflg. Vedtægterne. Mangler du et sæt vedtægter, så 
ring til John på 75368666 og få dem mailet til din adresse.  
  
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 bestyrelsessuppleant(er) 
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 10.  marts 2008. 
 
Foreningen er vært ved lidt ost og rødvin eller øl. Vel mødt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INDHOLD: 
 

Forside:                  
Generalforsamling        
 
Side 2:      Humle 
                  Vejrensning 
                  Bybrønden 
 
Side 3:      Åbent hus 
                  Kloaktilslutn. 
 
Side 4       G-forsamling 
                  Vedtægts- 
                  ændring 
 
Side 5:      TV-SYD  
                  Dræbersnegl 
 
Side 6:       Hærvejens 
                   skytsengel 
                   Gammelby 
 
 
Redaktør: John Holstein  
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HUMLESAMLING   
 
Søren Dam, Gammelbyvej 18 
inviterer hermed til generalforsamling i Humlelauget 

Fredag den 4. april kl. 18.30 
 
Foreningen vil være vært ved en lille håndmad 
under generalforsamlingen, og det forventes at  
den varer en time. 
 
Efter generalforsamlingen er der HUMLESAMLING med spændende øltyper 
  

 
  

INDSAMLING AF AFFALD SØNDAG DEN 13. APRIL  
   Landsindsamlingen af affald er i år søndag den 13. april, så skynd dig at 

sætte kryds i kalenderen  

 
Resultater af indsamling 2007 
33.000 tusinde indsamlere var ude og gøre forårsrent i naturen ved den 

store Landsindsamling af affald 2007. Det blev til i alt:  

 

187.137 kg. affald 

 

177.489 dåser 

 

 
Ja det var ikke i Gammelby alene. Men vi gav vort bidrag. 
 
Den 13. April mødes vi kl. 9.00 til morgenmad hos Niels og Lene på Gammelbyvej nr. 21. 
 
Her inddeler vi os i hold, således at vi dækker hele Gammelbyvej fra Skottevej til Asbovej. 
Vi skal dække Gammelby Mosevej, Gammelby Møllevej og Avnhøjvej, samt det lille stykke 
af Læborg Kirkevej imellem Møllevejen og Avnhøjvej. 

 
 

DEN GAMLE BYBRØND 
 
På generalforsamlingen til marts, ved vi forhåbentlig lidt mere om hvad der skal ske, og 
hvordan vi evt. kan få den ført tilbage til det gamle udseende. 
 
Formand Niels Rossen, har nogle drøftelser med kommunen, idet vi gerne vil have deres 
parkafdeling koblet på projektet. 
 
Niels vil orientere om det på generalforsamlingen. 
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Festligt Åbent Hus 
 
Vi skal giftes og Sabine fylder 30 år.  HURRAAAA!!! 
Er det ikke værd at fejre? 
 
Vi vil derfor gerne se venner og naboer til havefest på 
Gammelbyvej 2.  Lørdag d. 28. Juni 2008 fra kl. 17.30. 
 
Der vil være lidt godt på grillen og våde varer i baren. 
 
Hilsen  
 
Morten og Sabine 
 

 
 

KLOAKTILSLUTNING 
 

Når Vejen Kommune indhenter sin egen plan. Der går nok en måned eller 2; 
så skal vi jo alle sammen have tilsluttet vores spildevandsafledning til det nye 
kloaksystem. 
 
Flemming Andersen, Gammelbyvej 7, arbejder sammen med Vamdrup Anlæg 
og Kloak, der drives af Lars Henriksen. 
Lars er autoriseret kloakmester, og iflg Flemming er han meget rimelig med 
sine priser. 
 
Det kan derfor anbefales at kontakte Lars Henriksen når du skal have udført 
kloakarbejde. 
Lars kan kontaktes på flere måder: 
 
Vamdrup Anlæg og Kloak Tlf.: 75580399 
Gammelgårdsvej 3  Bil:  40202590 
6580 Vamdrup  lh@vamdrup-anlæg.dk  
 

 
 
 

mailto:lh@vamdrup-anlæg.dk
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GENERALFORSAMLING 
 
Under punkt 6 i dagsordenen: Indkomne forslag, fremsætter bestyrelsen 
forslag om ændring af vedtægterne således: 
 
§ 3 stk. 10, Dagsorden  pkt. 11 
Nu står der: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
Vi foreslår ny tekst: Valg af 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter. 
 
§ 4 stk. 4, Bestyrelsen 
Nu står der: Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen.  

Denne tekst foreslår vi ændret til: 

4. Bestyrelsen kan efter behov beslutte, om der skal vælges 1 eller 2 suppleanter til 
bestyrelsen. Disse vælges for 2 år ad gangen. 
 
Årsagen er at bestyrelsen gerne vil sikre en høj grad af kontinuitet i bestyrelsens arbejde. 
Meningen med suppleanterne er jo at disse træder ind i stedet for bestyrelsesmedlemmer 
der, af den ene eller den anden årsag, får forfald, og forlader bestyrelsen for et kortere eller 
længe tidsrum, eller for altid. 
 
Af samme årsag har Grundejerforeningens bestyrelse altid haft suppleanterne med til 
bestyrelsesmøderne, således at suppleanterne altid er opdateret på lige fod med de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer.  

 
Bestyrelsen: 
Af vedtægternes §3 fremgår det: 
Stk. 3. Bestyrelsen vælges for en 2 års periode, således at formand, sekretær og 1 
bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, og næstformand og kasserer er på valg i ulige år. 
Genvalg kan ske. 

 
Det vil sige at Niels Rossen, John Holstein og Brian Olesen er på valg. 
Vi modtager alle gerne genvalg. 
 
Vi har nu det problem at Ulrik Andresen har forladt byen, og dermed bestyrelsen. 
I den tid Ulrik ikke har været her, har Anette varetaget Ulriks post. 
 
Det er bestyrelsens plan at dette arrangement skal fortsætte, blot med den forskel at Anette 
bliver medlem af bestyrelsen og ikke suppleant. 
For at det skal passe i åremålet, skal Anette vælges for 1 år. 
 
Vi vurderer at der fortsat er behov for 2 suppleanter, hvorfor vi mangler en suppleant. 
 
Niels Rossen vil orientere om de planlagte aktiviteter, så den endelige aktivitetskalender vil 
fremgå af næste nummer af NYHEDSBREVET. 
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TV Syd 
 

Grundejerforeningen besøger TV-Syd i Kolding den 3. April. 
Her vil vi få et kig ind i studierne, og overvære optagelsen af en TV udsendelse. 

Naturligvis ser vi gerne at der kommer så mange medlemmer med som muligt.  

Det skal koste kr. 40,- pr voksen, og børn kommer gratis med. 
Foreningen betaler resten. 

For at holde priserne nede, kører vi i egne biler. 
For at vi kan danne os et overblik over hvor mange der kommer, skal tilmelding 
til dette interessante besøg, afgives til Niels Rossen, Gammelbyvej 21. 
    
Tlf: 75530517,  Bil: 61770517,  Email:  tamberg-rossen@privat.dk  
 
Tilmeld dig allerede nu, men aller senest den 27. Marts 
 

 

DRÆBERSNEGLE 
 

Oven på en mild og våd vinter kan landets haveejere, hvis de ikke passer på, se frem til en 
eksplosion af Iberisk Skovsnegle – også kaldet dræbersnegl henover sommeren.  

Arbejdet kan dog reduceres betragteligt, hvis haveejeren tager sig sammen og kommer i 
gang med bekæmpelsen allerede nu, eller inden for de næste par uger, fortæller agronom 
og direktør Lars Bjørnsbo fra firmaet ECOstyle landets største importør af det 
miljøgodkendte bekæmpelsesmiddel Ferramol, der sælges i snart sagt ethvert havecenter:  

”Det vigtige er ikke, hvilke midler man tager i brug, men at man sørger for at komme i gang 
nu,” understreger Bjørnsbo.  

Trods kun begrænset frost denne vinter har kun få snegleæg overlevet vinteren. De 
ødelægges normalt af frost, fortsætter han. Derimod vil de småsnegle, der kom til verden i 
efteråret overleve. 

Disse småsnegle har en slags kølervæske i sig, der gør, at de kan overleve selv langt oppe 
i Nordsverige. De er ganske vist ikke ret store og derfor lette at overse, men de møver sig 
netop nu rundt og æder sig store og fede. De vil i løbet af to til fire uger være klar til at 
lægge nye æg, som garanteret bliver til noget,” advarer Bjørnsbo. Den vanetænkende 
haveejer, der stadig puster ud efter sidste års kamp og ellers ikke havde planer om at vise 
sig med gummistøvler og arbejdshandsker i staudebedet før en gang i april.  

 

Læs mere om den bedste måde at bekæmpe denne plage på: 
http://fpn.dk/bolig/have/article1277812.ece  

 
 
 
 

mailto:tamberg-rossen@privat.dk
http://fpn.dk/bolig/have/article1277812.ece
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HÆRVEJENS SKYTSENGEL 
 
Det er et meget fint projekt der er i gang i den østlige 
ende af Gammelbyvej. 
 
I svinget ved nr. 9, står hun og tager imod os når vi 
vender hjem fra arbejde. 
 
Efter sigende er projektet endnu ikke færdigt. 
der vil komme mere, og vi glæder os til at se 
hvad det bliver. 
 
Når det hele er færdigt, vil vi bringe en udførlig artikel 
om billedskærerarbejdet, ideen og oprindelsen, 
samt grunden til motivet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GAMMELBY I FEBRUAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg har taget en stribe luftfotos. Skulle nogen af jer være interesseret i at få jeres eget hus, 
vil det være muligt at ”pille” et hus ud af sammenhængen.  Bare ring til John. 75368666. 

 

  

 


