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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

 

GENERALFORSAMLING 
             

            Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
Gammelby Grundejerforening.  

 Den afholdes hos Søs og John, Gammelby 
Mosevej 16, fredag den 21. 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 62  –  6. marts 2014 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foreningen har lidt penge på kontoen. Kom og vær med til 
at bestemme hvad de skal bruges til. Gode forslag er 
velkomne. 
 
Fremover kunne man forestille sig at generalforsamlingen 
blev lagt sammen med f.eks et bowling arrangement ell. 
Lign.  Hvad mener du ? 
 
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 
 
Formand Niels Aasted, Sekretær John Holstein og Teknisk koordinator Brian 
Olesen er alle på valg.  Alle er villige til genvalg. 
Forslag og emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
skriftligt være formanden i hænde senest den 12. marts 2014. 
 
Foreningen er vært ved lidt ost og rødvin eller øl. Vel mødt 
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  10 års 

Jubilæums 

Humletur til 

     Bøllingsø Bryghus 
  

 Lørdag d. 22. marts - 2014 
 

 Program: 

 09.00 Afgang fra Gammelby i bus 

 10.30 Rundvisning - ølsmagning m.m.  

 12.30 Frokost 

 14.00 Afgang fra Bøllingsø 

 15.30 Ankomst i Gammelby 

 Pris:    375.- kr. 
 Incl. bustur m. øl & hygge - rundvisning - ølsmagning & frokost 
  

 Bindende tilmelding & betaling: 
 Hurtigst muligt, dog senest fredag d. 14. marts 2014 til: 

Humlemester Ib Paasch Nielsen - tlf. 51 70 37 65 - ipn@mail.dk 

Betaling til konto:  3737 - 7205701391 -  husk at skrive navn 

Alle ølnydere er velkommen 
så tag familie og venner med – kun 25 pladser 

efter først til mølle……. 
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