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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

 

GENERALFORSAMLING 
             

            Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
Gammelby Grundejerforening.  

 Den afholdes hos Gitte Kongshammer, 
Gammelbyvej 23, fredag den 15. 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 59 – 23. FEBRUAR 2013   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Dagsorden iflg. Vedtægterne. Mangler du et sæt vedtægter, så 
ring til John på 22403747 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 
 
Næstformand Gitte Kongshammer og kasserer Niels Rossen  
er begge på valg.  Begge er villige til genvalg. 
Forslag og emner der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde 
senest den 10.  marts 2011. 
 
Foreningen er vært ved lidt ost og rødvin eller øl. Vel mødt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDHOLD: 
 

Forside:                     
Generalforsamling        
 
 
Side 2      Økonomi 
                 Jubilæum 
 
 
Side 3:     Fødselsdag 
 
                 Humle 
                 General- 
                 forsamling 
                  
 
Side 4:     Hvad sker der 
 
 
 
 
 
 
Redaktør: John Holstein  
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ØKONOMI 
 
Efter at vi er blevet færdig med det største projekt i Foreningens levetid – genopførelsen af 
den gamle bybrønd - er Grundejerforeningens økonomi desværre trykket lidt i nedadgående 
retning.  
 
Bestyrelsen er derfor ved at undersøge forskellige muligheder for støtte fra forskellige 
Fonde m.m. Dette håber vi giver positive resultater, og vi har derfor ikke skrinlagt vore 
tidligere planer. 
 
Som omtalt allerede i nyhedsbrevet i efteråret 2010, går vi med konkrete planer om at 
forbedre oversigts forholdene og lave et bed eller lign. på området overfor Carina og Brian`s 
stuevinduer. I dag er der græs, og der ligger forskellig genstande og sten. 
 
For at blive i stilen som kampestensstalden og bybrønden, er det tanken at fortsætte linjen 
og smykke med sten. Naturligvis vil der blive taget højde for de krav der er med hensyn til 
oversigt i svinget  samt afstandskrav m.m.  
 
For et par år siden havde vi i øvrigt en naturvejleder  på besøg i Gammelby, og hun bifaldt 
projektet.  
Men alt koster penge, så vi vil forsøge at få rejst kapital til dette inden vi går i gang. Vi 
opfordrer derfor til at komme og deltage i debatten på vores snarlige generalforsamling. 
Måske er det netop dig, der har løsningen  
  
Venlig hilsen 
Niels Aasted 
Formand for Gammelby Grundejerforening 

 
______________________________________________________________ 
 

FORRETNINGS-JUBILÆUM 
  45 ÅR 
I anledning af John Holsteins jubilæum, holder  
Lite Flite en lille reception i lokalerne på  
Vamdrup Flyveplads, Lufthavnsvej 8. 
 
Fredag den 15. marts fra kl. 14 til kl. 17 
 
Venner og forretningsforbindelser er meget 
Velkomne til en forfriskning i dagens anledning 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
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I  anledning af at fruen i huset har vundet en temmelig stor gasgrill og 

manden fylder 50 år, vil vi gerne invitere på en grillet pølse og en kop øl 
 

 

    Lørdag den 23. marts 2013 fra kl. 17.00 
 

Hvis du ved, du er nødt til at komme og besigtige grillen og måske sige 

tillykke, må du gerne give et praj senest d. 18. marts (af hensyn til 

grillmesteren). Du er også velkommen, selvom du ikke har nået at give et 

praj. 

    Mange hilsner Flemming (Gammelbyvej 24) 

              s.u.6044 6985  /  botkergammelby@gmail.com 

                                          

_________________________________ 

HUMLESAMLING   
 
GENERALFORSAMLING I HUMLELAUGET 

Fredag den 9. marts kl. 19.30 
 
Humlesamlingen afholdes hos Humlemester Ib 
På  Gammelbyvej 23 
På valg til bestyrelsen er Kassemester Carina Gubi 
og Humleskriver John Holstein. Begge er villige til genvalg. 
Nye medlemmer optages gerne. 
Efter generalforsamlingen er der HUMLESAMLING med spændende øltyper 
Tilmelding til Ib senest den 4. Marts på 51703765 

   

           GRILL INDVIELSE  OG 

        50 ÅRS FØDSELSDAG 

 

 

http://www.google.dk/imgres?hl=da&sa=X&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4ACAW_daDK422DK413&biw=1366&bih=618&tbm=isch&tbnid=oJGcDJRpbpLHZM:&imgrefurl=http://rockymountainpatiofurniture.com/weber-summit-e-470-natural-gas-grill-black.html&docid=kME6JI0_3ez7NM&imgurl=http://rockymountainpatiofurniture.com/image/magictoolbox_cache/dd6b6cfc02e1715d9cb0915c3f4a72c2/498/thumb400x400/8f0afbed824a6bce29d30054a285c16b.jpg&w=400&h=344&ei=GuUjUcuVE-aN4gT-o4DoBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:29,s:0,i:176&iact=rc&dur=186&sig=116401750124802739723&page=2&tbnh=183&tbnw=208&start=22&ndsp=26&tx=138&ty=93
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HVAD SKER DER ? 

I FEBRUAR 

24. februar kl. 14 Gæsteprædikant og foredrag i Læborg kirke  
 
26. februar Forsamlingshusets generalforsamling. 
  Familie og Samfund på besøg hos Krogsgaards 
  Maskinværksted.  

 I MARTS 

9.marts  Humlesamling i Gammelby 

9. + 10 marts Gymnastikopvisning i Vejen Idrætscenter af  

  Læborg G&U.  
12. Marts Generalforsamling hos KFUM spejderene.  
  Spisning kl. 18   Husk tilmelding til spisningen. 
14. marts Generalforsamling i Læborg Vandværk 
  Spisning kl. 18. Husk tilmelding 
15. marts kl. 14 John Holstein 45 års forretningsjubilæum i  
  Vamdrup 
15. marts 19.30 Generalforsamling i Gammelby Grundejerforening 
21. marts Opstart hos Læborg Runners  kl.19. 
23. marts             Flemming Bøtker fylder 50 år 
24.  marts Konfirmation i Læborg Kirke.  

 
31. marts  Påskedag, højmesse og korsang kl.10 

_________________________________ 
 
GRØFTERENSNING  
Affaldsindsamling - søndag 21. april 2013 Kl. 9.00 

HUSK DENNE DATO 

Søndag 21. april, til rundstykker m.m. på Gammelbyvej 21 

med efterfølgende frisk luft på de omkringliggende veje. 
 
  

 

 


