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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

 

GENERALFORSAMLING 
             

            Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
Gammelby Grundejerforening.  

 Afholdes hos Lene Tamberg og Niels Rossen  
på Gammelbyvej 21, fredag den 20. marts kl. 19 

 
 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 65  –  28. februar 2015 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 generalforsamlingsreferatet. 
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 
 
Følgende er på valg.  Alle er villige til genvalg. 
Næstformand Henrik Ingo 
Kasserer Niels Rossen 
Suppleant Gitte Kongshammer 
 
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 og andre gode sager 

Vi glæder os til at se jer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDHOLD: 
 

Forside:                     
Generalforsamling  i 
Grundejerforeningen     
 
Side 2      
Generalforsamling  i 
Humlelauget 
 
Side 3:      Forårsfest 
 
Side 4:      Tak og nyt 
 
Side 5;   Grøfterensning 
 
Side 6:    70 år siden 
 
Side 7-9:   Qatar 
 
 
 
 
 
Redaktør: John Holstein  
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GENERALFORSAMLING 
& HUMLESAMLING 
I Gammelby Humlelaug 
 

Fredag, den 13.marts, 2015 kl. 19.30 
 

hos Humlemester IB, Gammelbyvej 23  
 

Tilmelding til IB senest den 11. marts på:  
ipn@mail.dk eller på tlf. / SMS 51703765 
  
Nye medlemmer optages gerne, alle er velkomne. 
Efter generalforsamlingen er der HUMLESAMLING med spændende øltyper. 
  
Generalforsamling ifølge vedtægterne, med følgende dagsorden: 
  

  1. Valg af dirigent, der skal underskrive generalforsamlingens protokol.  

  2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed.  

  3. Godkendelse af fuldmagter samt konstatering af stemmeberettigede   

stemmer.  

  4. Humlemesterens beretning.  

  5. Kassemesterens beretning med præsentation af det reviderede  

      og af bestyrelsen godkendte regnskab.  

  6. Bestyrelsens plan for det kommende år.  

  7. Indkomne forslag til behandling.  

  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 4 

      På valg er: Kassemester, Carina Gubi og Humleskriver, John Holstein  

  9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.  

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.  

11. Fastsættelse af gebyrer, kontingenter m.m.  

12. Eventuelt. 

  

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 6. marts 2015 
og kan sendes til Humlemester Ib på mail:   ipn@mail.dk 
 

Vi håber at rigtig mange møder op til en hyggelig aften. 
 

Mange humlehilsner fra  Bestyrelsen 

mailto:ipn@mail.dk
mailto:ipn@mail.dk
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Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige

  

TUSIND TAK 

 

Tak fordi I mødte så talstærkt op, og gjorde  

min 60 års fødselsdag til en dejlig, festlig, 

hyggelig og minderig dag.  

Og hjertelig tak for de mange gaver !!! 

Jeg håber I alle havde det lige så herligt 

som jeg havde. Nu ved jeg hvorfor man 

fester. 

    Søs Holstein 

 

 
VELKOMMEN TIL BYEN 

Grundejerforeningen vil gerne byde velkommen til 
Anja Müller Friis, som med familie er flyttet ind i Gammelbyvej nr. 22. 

 

 
Ole Thing Poulsen har fjernet hegnet,     
 

 
 

 
Korsvang Minkfarm har høstet 
Pilemarken 

 
 

 
 
 

 
 

       
og Gammelbyvej har fået et 
helt andet udseende                                                        
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Affaldsindsamling 2015 – med fælles grillarrangement 

Kan du afse et par timer på naturen i Gammelby og omegn?  

Så er det snart tid til den årlige ”affaldsindsamling”, eller som vi kalder det herude på landet 

”grøfterensningen”.  

Igen i år følger vi Danmarks Naturfredningsforenings dato, som i år er følgende:  

Søndag den 19. april kl. 9.00  

Mødested:  Lene Tamberg og Niels Rossen,  Gammelbyvej 21 

Program: 

Kl. 9.00  Ruteinddeling og morgenbrød, som Gammelby Grundejerforening er vært for. 

Kl. 9.45 Rensning af Gammelbyvej, Gammelby Møllevej, Gammelby Mosevej og Avnhøjvej 

Kl. 11.00 Forventet hjemkomst til Gammelby + overblik/optælling over indsamlingen. 

Kl. 12.00 Den helt store belønning – Vi samarbejder i år med Lokalrådet i Læborg, som i 

år vil samle ind i og omkring Læborg. Læborg Lokalråd vil efterfølgende være vært 

for et grillarrangement ved Læborg Forsamlingshus – vi skal blot møde op!  

Tidspunktet herfor er dog ikke endelig på plads, men mere herom senere. 

 

Tilmelding til Niels Rossen som sms på 6177 0517 eller på mail: mail@gammelbygaard.com 

mailto:mail@gammelbygaard.com
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SNART ER DET 70 ÅR SIDEN 
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QATAR    Af John Holstein 

For nylig besøgte jeg Qatar. Allerede her vil de der kender mig godt, afbryde med noget i retning af: Jamen 

du interesserer dig jo ikke for håndbold !? 

Og de har fuldstændig ret, men det var nu heller ikke derfor jeg var der. Ud over at pusle lidt med helikoptere 

og redningsudstyr, fik jeg jo også lejlighed til at se lidt på denne forunderlige ørkenstat, som er det rigeste 

land i verden. 

Qatar er en lille halvø, med et areal noget mindre end Jylland, der stikker ud i den Persiske Golf på østsiden 

af den store Arabiske Halvø. Der er ca. 1,9 mill mennesker i Qatar, men det er kun de ca. 280.000 som er 

indfødte Qatarer. Resten er hovedsageligt importeret arbejdskraft. 

Som de fleste af de andre arabiske småstater, har Qatar haft en omskiftelig tilværelse, der i det meste af 

1900-tallet har været domineret af Britisk indflydelse. Indbyggerne levede af perlefiskeri, men da de japanske 

kulturperler begyndte at dominere markedet i 1930verne, udbrød der en alvorlig økonomisk krise. 

Først i 1939 lysnede det, da de første oliefund blev gjort, og olien har da også været den vigtigste 

indtægtskilde siden. Qatar har de 3. største olie og gasreserver i verden. 

Englænderne trak sig tilbage, og  den 1. september 1971 erklærede Qatar sin selvstændighed, og sheiken 

ændrede sin titel til Emir. Den nuværende Emir Tamim bin Hamad Al Thani er den 8 emir i rækken efter 

selvstændigheden. Han fik overdraget magten den 25. juni 2013, og har allerede haft stor indflydelse på de 

fremtidige planer for Qatar. 

Man kunne tro, at i en urolig verden, ville det være overkommeligt for fjendtligt indstillede magter, at rende 

denne lille ørkenstat over ende, og tilrane sig al denne overflod af rigdom. Men så let er det alligevel ikke. For 

selv om de er ganske få mennesker, i et meget lille land, så har de formået at hævde sig på verdens store 

scene, ved bl.a. at have etableret den 8-sprogede radio- og TV station Al Jazeera, der kan høres og ses over 

hele verden. 

Dernæst har de indgået militære alliancer med USA og andre NATO lande, og stiller en meget stor luftbase til 

rådighed for denne alliance. Til daglig bliver basen styret af Amerikanerne og Englænderne, og ud over at 

råde over moderne Mirage 2000 jagere, transportfly og lufttankere, har Qatar et større antal helikoptere af 

forskellige typer, og det er da også Qatari Emiri Air Force der varetager Search and Rescue operationerne. 

Den militære luftbase har indtil for nylig delt startbaner med Dohas internationale lufthavn, men den helt 

nye Hamad International Airport, på den anden side af vejen, og delvist ude i vandet, nåede at blive færdig til 

håndboldmesterskaberne. 

Disse verdensmesterskaber, og fodboldmesterskaberne i 2022, skal ses i lyset af at Qatar har sat sig som mål, 

at Doha skal blive til verdens sports-hovedstad. Dette vil naturligt nok tiltrække en masse turister fra hele 

verden, men da Qatar er et arabisk land, er der ikke en Irish Pub på hvert andet gadehjørne. Men det skal 

man dog ikke lade sig afskrække af, for alle de internationale hoteller har hyggelige barer og restauranter 

med et rigt udvalg af vine og andre spirituøse drikke.  

Men er man endelig i et arabisk land, så må man ikke gå glip af de specielle ting araberne kan byde på. Besøg 

for eksempel en af de mange cafeer og restauranter på hovedgaden i det gamle traditionelle marked i Doha, 

Souq Waqif, og spis traditionelle arabiske retter som falaffel, hummus og lam på spid, hvortil du kan drikke 

sød myntete eller stærk kaffe med ingefær. Bagefter slappes der af med en vandpibe. Det er fejlagtigt at tro 
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at arabisk mad er stærkt. Jeg vil sige at det er aromatisk krydret, og bestemt ikke for stærkt for en 

nordeuropæisk gane. 

Såvel de små som store restauranter i Doha er verdensmestre i at tilberede fisk. Og den er helt friskfanget. På 

Fish Market, der ligger helt ned til vandet ved Hotel Intercontinental imellem Katara og Doha er der meget 

store chancer for at du kan få en kulinarisk fiskeoplevelse der er langt imellem. 

 

En anden oplevelse er restauranten på 47. etage i The Torch, der ligger lige ved siden af det finurlige, 

shopping center Villagio i den vestlige ende af Doha. Restauranten hedder Three Sixty. Pas på ikke at lægge 

din taske eller kameraet på repos’en ved vinduerne, for et minut senere er du kørt fra den. Restauranten 

drejer rundt og giver dig et enestående vue over Doha by samt sportsanlæggene i den ende af byen. 

Overdækkede stadions i olympiske mål med såvel air condition som vand og krystal spray anlæg der skal give 

såvel atleter som tilskuere de optimale forhold til den forestående dyst, selvom det er 50 grader udenfor. 

Men er det en kølig vinterdag med kun 28 grader, kan taget naturligvis skydes til side. 

                  

 Villagio er indrettet i Italiensk stil med Venedig som forbillede med indendørs kanal og gondoler. I Dohas 

indkøbscentre kan du købe alt. Også lodsedler. I Qatar er det blot ikke en seddel man køber. Som der står på 

plakaten: Køb en ny Mercedes AMG og deltag i lodtrækningen om en rejse for 2 til AMG fabrikkerne. 
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En Mercedes fra eller til betyder ikke den store forskel for en Qatarer af familie. På Dohas 4, 6 eller 7 sporede 

veje, (i hver retning), luftes der hele tiden biler som det er en sjældenhed at se på vore breddegrader. 

Porche, Lamborghini, Farrari, Maserati og store 4-hjulstrækkere med 4-liters V8 motorer kappes om pladsen, 

mens de brænder benzin af i forsøget på at omgå færdselsreglerne. Og da benzinen kun koster kr. 1,50 

literen, så er den væsentlig billigere end Coca Cola. Men kast dig ikke ud i dette ragnarok på egen hånd. Brug 

en af de turkise taxaer, eller lad en erfaren chauffør køre dig rundt i en af hotellets limousiner. Man kommer 

meget langt for 10-20 Riyaler. 

        

Qatar har en meget lav kriminalitetsrate og man kan færdes helt trygt som vesterlænding i Doha. Selv i de 

smalle, krogede gader i Souq’en føler man sig velkommen, blot man følger de estetiske regler. Bær lange 

bukser og kvindernes skuldre skal være tildækket. Men Qatar er ikke et charterferieland. Man skal være 

forberedt på at skulle navigere rundt på egen hånd. Men conciergen på de store internationale hoteller er 

overordentlig hjælpsom med forslag til hvad man kan få tiden til at gå med. Dohas helt nye kunstmuseum, 

bygget i futuristisk stil, er afgjort et besøg værd. Har du ikke prøvet ”Dune Bashing” med en stor 4-

hjulstrækker op og ned af sandklitterne i ørkenen, så er det afgjort på tide. 

Selv om der er en offentlig badestrand ude ved The Pearl, så er det ikke noget fluepapir.  

Der er et vist modsætningsforhold mellem Europæisk og Arabisk opfattelse af at stille sit legeme til skue. 

Men da alle de store hoteller har swimming pools afskærmet fra offentligheden, så er det at foretrække. Og 

så er der servering i poolbaren med stenskamler i vandet. Jeg boede på The Sharq Village ude ved 

lufthavnen, og de har 5 forskellige pools med børnesikring, livredder, broer og vandfald, samt udendørs spa 

og privat, hajsikret badestrand ved Golfens klare vand. 

På de breddegrader bliver det helt mørkt i løbet af 10 minutter, og man må ikke snyde sig selv en natlig 

stjernekiggertur på den 4-5 km lange promenade, The Corniche, hvor der også er udsigt til de store, klassiske 

træbåde, Dhows, samt Dohas imponerende skyline by night.                              Rigtig god rejse. 

                 


