NYHEDSBREVET
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING
FORÅR
Kan I mærke det ? Når det bliver forår er det ikke kun i
jorden det kribler og krabler. Det gør det også i os.
Det er jo en mærkelig mekanisme. Det har lige været
påske med de fridage det kan føre med sig. Selv om det
regnede og var koldt, rigtig april-vejr, så var der da et par
dage hvor man kunne komme ud for at se om haven var
der endnu. Vi er så heldige at bo et sted på kloden hvor
der virkelig er forskel på de 4 årstider, og det er nu i
foråret at det hele starter forfra.
Jeg glæder mig meget over at bo et sted hvor man kan se
frem til forårets optimisme og energi.
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Der er også gået forår i Gammelby-borgerne, hvor alting
skyder op af jorden. Hos Gill og Flemming i nr. 7 er der i
de sidste dage skudt en flot ny maskinhal op.
Hvor der er vilje er der en vej, og Flemming manglede
plads til alle maskinerne og traktorerne. I løbet af ganske
få dage havde de rejst spær, lagt overliggere på og støbt
gulv i den 540 m2 store maskinhal. Flot byggeri.
Den 1. april var det 25 år siden Gill og Flemming overtog
gården Solbakken.
Rigtig hjertelig tillykke med begge dele.
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Hos Gitte og Claus Eriksen på Korsvang Minkfarm, Gammelbyvej nr. 8, sker der også
ændringer. Når vi kører forbi, har vi alle set hvor langt man kan se mod øst nu, efter at
læhegnet er fjernet.
Det gik stærkt. Først blev alt det over jorden snittet til flis. Et par ordentlige bunker lå der ud
til vejen.
Nu er turen kommet til rødderne, som også ligger i en stor bunke. Imponerende hvor meget
der gemmer sig under jorden.
Det forlyder at alle træer skal op, og det giver jo noget luft.
Samtidig er de i gang med byggeri af en ny minkhal. Men det er ikke noget man lige gør på
det sted, for det er jo netop der, hvor den gamle Hærvej går.
Efter dialog med myndighederne er der dog fundet en brugbar løsning.

Vi der hører P4 i radioen om morgenen, har fornøjelsen af den (næsten) altid morgenfriske
Hans-Otto Bisgaard. Han holder meget af rigtig gamle populære numre som The White Cliffs
of Dover med Vera Lynn og andre fra tiden omkring anden verdenskrig. Og i sekunderne lige
inden klokken bliver 06:00, så kommer citatet til dagen og vejen.
Der har været mange tankevækkende citater i tidens løb, udtalt af både kendte og ukendte,
nulevende og fortidige personligheder. Her er et par stykker.
Fortiden kan du ikke ændre på. Men du kan ødelægge nutiden, ved at bekymre dig om
fremtiden.
Når nogen en gang finder frem til universets centrum, vil der være en masse mennesker der
ærgrer sig over at det ikke er dem.
Vi er her på jorden for at gøre det godt for de andre. Hvad de andre er her for, ved jeg ikke.
Politik er en så alvorlig sag, at man ikke fortsat kan overlade den til politikerne.
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DEN ÅRLIGE AFFALDSINDSAMLING I GAMMELBY
Så er vi klar til den årlige affaldsindsamling. Det
bliver søndag d. 22. April kl. 9.00, hvor vi starter
med morgenbrød hos Lene & Niels på
Gammelbyvej 21
Tilmelding på tlf. 2139 8906 eller
mail@gammelbygaard.com af hensyn til
morgenbrød
Mød talstærkt op. Det plejer at være rigtig hyggeligt, og vi får noget frisk luft

HUMLESAMLING
Finn Schmidt afholder den næste humlesamling, hvor temaet er alkoholfrit øl.
Det bliver fredag d. 4 Maj kl. 19.30
For dem der af princip ikke går hjem fra en
smagning med 0,0%, har Finn lovet at vi efter
smagningen får serveret lidt ”almindelige” øl.
Tilmelding til Finn på tlf. 3033 7916
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GENERALFORSAMLING
Den årlige generalforsamling i Gammelby Grundejerforening fandt sted den 2. marts, og med
fremmøde fra 11 husstande + en fuldmagt, var vi beslutningsdygtige.
Formanden, Niels Aasted, bød velkommen og foreslog Ib Paash Nielsen som dirigent. Ib blev
valgt og gik straks i gang med dagsordenen.
Formandens beretning behandlede ganske grundigt alle de emner foreningen havde været
igennem i det forløbne år. Specielt var det ærgerligt at foreningen ikke længere kunne
betragtes som lokalråd med deraf følgende tilskud fra kommunen.
I praksis betyder det at vi mangler kr. 10.000,- og derfor må sætte hastigheden lidt ned på de
projekter vi har gang i.
Dette går ud over bybrønden, som vi meget gerne havde set færdig i 2012.
Ligeledes må vi vinke farvel til den udensognstur vi havde planlagt til Københavnstrup.
Regnskabet blev gennemgået af Niels Rossen, og blev godkendt med et underskud på kr.
2680,Bestyrelsen stillede forslag om få ændringer til vedtægterne. Disse blev vedtaget.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 150,- for ejere og kr. 75,- for lejere.
Dette blev også vedtaget.
Budgettet blev forelagt af kasserer Niels Rossen, og blev vedtaget selv om der forudsås et
underskud på godt kr. 8000,Der var et enkelt forslag fra forsamlingen om at hæve kontingentet, og stemningen var for at
drøfte denne mulighed til næste år.
I Bestyrelsens plan for det kommende år indgår opbygning af bybrønden, men desværre ikke
en udensognstur.
Næstformand Anette Knudsen fratrådte i løbet af året, og blev erstattet af suppleant Flemming
Bøtker der varetog denne post frem til generalforsamlingen.
Som ny næstformand bød vi Gitte Kongshammer velkommen, og Flemmings suppleant-post
blev overtaget af Bo Klausen, Gammelbyvej 17.
Bestyrelsens sammensætning kan ses på side 5.
Under «Eventuelt» var der livlig debat om byens udseende. Der var enighed om at der var sket
mange positive tiltag i de sidste 5 år, men at man sagtens kunne gøre mere for at få det til at
se bedre ud. Her ville blomster gøre meget.
Det var en rigtig hyggelig generalforsamling, med en positiv stemning.
Der blev derefter serveret ost og rødvin, og snakken gik livligt.
Regnskab og budget kan rekvireres elektronisk fra Niels Rossen på
mail@gammelbygaard.com
Komplet referat og nye vedtægter kan rekvireres elektronisk fra John på jc@lite-flite.aero
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GAMMELBY GRUNDEJERFORENING
BESTYRELSEN 2012
FORMAND

Niels Aasted
Gammelbyvej 27
6600 VEJEN
Tlf.: 7536 8161
Bil: 2962 0964
Email: aasted@profibermail.dk

NÆSTFORMAND

Gitte Kongshammer
Gammelbyvej 23
6600 VEJEN
Bil: 5083 1224
Email: gk@vetnet.dk

KASSERER

Niels Rossen
Gammelbyvej 21
6600 VEJEN
Tlf: 7553 0517
Bil: 2139 8906
Email: mail@gammelbygaard.com

SEKRETÆR
REDAKTØR

John C. Holstein
Gammelby Mosevej 16
6600 VEJEN
Tlf.: 7536 8666
Bil: 2240 3747
Email: jc@lite-flite.aero

TEKNISK
KOORDINATOR

Brian Olesen
Gammelbyvej 42
6600 VEJEN
Tlf.: 7697 0105
Bil: 6155 0799
Email: brian_olesen2002@yahoo.dk

SUPPLEANT

Bo Klausen
Gammelbyvej 17
6600 VEJEN
Bil: 2217 8274
Email: bklausen@yahoo.dk
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Saint Patricks Day den 17. marts
Søs og jeg var i Irland for et par uger siden for at holde udstilling og besøge den Irske
kystvagt. Det var rigtig interessant at komme tæt på de store redningshelikoptere, få en snak
med redderne og høre om deres oplevelser og hvordan de løste denne eller hin opgave.
Hverdagens helte, som man ikke hører så meget om, men som ofte betyder forskellen på liv
og død, praler ikke af deres bedrifter, men som man kan se på TV2 om tirsdagen i denne tid,
er vores egen Eskadrille 722 heller ikke bemandet med tøsedrenge. Alle de redningsveste der
hænger på væggen i SAR beredskabets hangarer, vidner om en redningssituation hvor
gutterne i helikopteren er kommet som de frelsende engle.
Af og til er der dog en bedrift der giver anledning til særlig bevågenhed, og mens vi var i Irland
blev der uddelt 2 fortjenst pokaler til 2 forskellige besætninger der havde gjort sig ekstra
heltemodigt bemærket.
Den 28. april er der en helikopter fly-in dag på Vamdrup flyveplads, hvor der bliver præsenteret
forskellige typer helikoptere, og hvor man kan få lov til at komme tæt på dem.
Specielt vil jeg anbefale at tage en tur til Vamdrup for at se den danske redningshelikopter
EH101 Merlin. Eskadrille 722’s SAR beredskab har sagt ja til at komme og demonstrere den
16 tons tunge helikopter. Det allerbedste er at du kan komme ind i den og se det selv.!

Efter at vi havde pakket udstillingen sammen, var vi så heldige at det var den 17. marts. Den
dag går alle irere totalt amok i en fest hvis lige jeg aldrig har oplevet. De fejrer deres
skytshelgen og indførelsen af kristendommen i Irland.
I Dublin er midtbyen spærret af for trafik, og alle mennesker er klædt ud i en eller anden grad.
Fælles for dem er at de bærer noget grønt og har en trekløver på. I løbet af formiddagen
samledes der sig over 100.000 mennesker midt i Dublin for at være klar når det store optog
med udklædning og fantasifulde opstillinger rullede op gennem hovedgaden.
Irlands berømte sorte øl, Guiness, flød i stride strømme og irsk musik i alle afskygninger lød
ud af de åbne pubber. Det var virkelig en fest der ville noget. En af de ting der slog os mest
var, at der ingen ufred var. Med så mange mennesker samlet på forholdsvis lidt plads, med så
mange åbne pubber og så meget øl, var det utrolig befriende at der slet ingen slagsmål var
eller blot så meget som optræk til ballade.
Det kan trygt anbefales at rejse til Dublin og være med til at fejre Saint Patrick den 17. marts.
Vær i god tid med at bestille hotel. Gerne et år i forvejen. Men det er det værd.!
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