
Gammelby Grundejerforening 

Årlig Generalforsamling den 23. marts 2018. 

Hos Niels Rossen, Gammelbyvej 21. kl. 19.30 

Tilstede var: Kenneth Denby Petersen, Finn Schmidt, 
Brian Olesen, Niels Rossen, Morten Snor, Pernille, 
Søren Aasted, John Holstein, Karl Knudsen  
Gitte Kongshammer, Lene Tamberg 

Fraværende med fuldmagt: Henrik Ingo, 

REFERAT: 

Dagsorden iflg. vedtægterne 

1. Valg af dirigent: 
Karl Knudsen blev valgt. 
 

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed: 
Den var lovlig, idet der var indkaldt i Nyhedsbrevet udgave 77, der var på gaden allerede i 
januar 2018, og gentaget på hjemmesiden. 
 

3. Fuldmagter og stemmeberettigede: 
9 deltagere og 1 fuldmagt, i alt 10 stemmeberettigede. 
 

4. Formandens beretning: 
Der blev afholdt generalforsamling hos Henrik den 17. marts 2017, med bla. valg af nye 
bestyrelsesmedlemmer hele vejen rundt. 
Der blev snakket lidt om vi har nok arrangementer, eller om der skulle mere til.  

 
Grøfterensning 2. april 2017 kl. 09 udgik fra Alice og Kenneth forløb vældig fint.  
Med både morgenmad og middagsmad. Og jeg fik ryddet op i værkstedet til legligheden. 
Det var et hyggeligt lille arrangement, som efter opfordring blev holdt lokalt kun i Gammelby. 
 
Æggeløb den 17. april hos Carina og Brian 
For børnene gik også rigtig godt, og selvom vejret ikke helt var med os, så hyggede børnene sig.  
Vi voksne jo kunne være indenfor i værkstedet. 
 
Sankt Hans den 23. juni blev igen holdt hos Lene og Niels 
Det forløb jo som det plejer, med bål og hygge. Fin heks lavet af Allan, Heidi og co. 
Der blæste en del, men vi fik gang i bålet alligevel. 

 



 
Sommerfesten blev holdt den 9. september. 
Endnu et arrangement i regnvejr, som efterhånden er blevet normalt her i 2017. 
Det var nu stadig rigtig hyggeligt, med 7 poster og aktiviteter på de fleste af dem, med 
styrkeprøve for både muskler og hjerne. Senere hygge med spisning og musik. 
 
Bowlingturen 27. oktober forløb rigtig hyggeligt på Søgården i Brørup med mad og bowling. 
Desværre i den rækkefølge og ikke omvendt som mange foretrækker. 
 
Juletræstænding den 3. december startede kl. 15:00 Hos Carina og Brian med gløgg og 
æbleskiver. 
Meget stor opbakning til dette arrangement. Og det var rart at se, at nogle af byen nye beboere 
også var med. Der blev spist rigtig mange æbleskiver, faktisk så mange, at der måtte hentes 
ekstra forsyninger, og gløggen blev drukket op. 
 
Nytårsaften - Midnat på torvet. 
Det nye år blev skudt godt i gang fra Gammelby. Et ikke planlagt event, men rigtig hyggeligt at 
vi kunne fyre krudt af sammen her i byen. 
 
Den 11. februar 2018 kl. 11:00 blev der slået katten af tønden hos Sille og Kenneth. 
Et rigtig hyggeligt fastelavnsarrangement for børnene. Og med masse af sne i år, så ungerne 
også kunne hygge sig med det Der var varm kaffe, øl, vand og varme pølser og brød. Dog måtte 
vi pakke garagen lidt ind, pga. vejret. 
 
Generalforsamling 2018 den 23. marts 2018 blev holdt kl. 19:00 Hos Lene og Niels i nr. 21. 
Set over hele året, så synes jeg der har været stor opbakning til alle arrangementerne, og det er 
vi glade for. Mit første år som formand, er også forløbet smertefrit (synes jeg selv) Og der har 
god hjælp fra bestyrelsen. 
 
Vi har også fået vores hjemmeside op at køre ordentligt, og Facebook gruppen kører også 
fornuftigt, og har efterhånden nået 50 medlemmer. Vi håber at nå samme antal i 
grundejerforeningen. Ellers er der ikke sket de store ting i byen, men en vigtig ting, er de nye 
røde ”pas på mig” skilte. 
 
Spørgsmål om Blog på hjemmesiden. 
Spørgsmål om hjemmesiden kontra Facebook. 
Dejligt med så stor tilslutning og opbakning til grundejerforeningens arrangementer. 
Beretningen blev godkendt. 

 
5. Kassererens beretning: 

Indtægterne er baseret på 33 medlemmer, en mere end sidste år. Derudover har vi haft indtægter 
på kr. 1100 for arrangementerne og kr. 900 for udlejning. 



Med udgifter på kr. 10658 har vi haft underskud på kr. 408,56 
Kommentarer: Vi får ikke mere tilskud fra Vejen Kommune. 
Balance: aktiver for kr. 15379,86 

 
6. Indkomne forslag: 

Ingen. 
 

7. Vedtagelse af kontingent: 
Det blev foreslået uændret på kr. 250,-. Det blev vedtaget. 
 

8. Budget: 
For det kommende år tog udgangspunkt i 32 medlemmer. 
Indtægter 8000 – arrangementer 7000 – udlejning 1000 – overskud kr. 15 
Budgettet blev vedtaget. 
 

9. Bestyrelsens plan for det kommende år: 
Arrangementerne som blev lavet sidste år, foreslås gentaget. 
 

10. Valg af bestyrelse: 
Følgende var på valg. 
Formand: Kenneth Denby Pedersen blev genvalgt. 
Sekretær: John Holstein blev genvalgt. 
Teknisk koordinator: Brian Olesen blev genvalgt. 
 

11. Suppleanter: 
Gitte Kongshammer blev genvalgt. 
 

12. Revisor og suppleant: 
Carina blev genvalgt som revisor. 
Søren Aasted blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 

13. Eventuelt: 
Der er rimelig mange konfirmationer. Kan der laves en oplysning på Facebook om hvem og 
hvornår, så folk ved hvor mange og hvornår. Kenneth, som redigerer Nyhedsbrevet, skal have 
oplysningerne for at sætte det i Nyhedsbrevet. 
Forslag om at det næste bowlingstævne skulle være i Kolding. 
Niels roste formanden for det første års arbejde med både hjemmeside og Nyhedsbrev. 
Karl nævnte at vi lige nu har mange børn i byen, og at folk skal køre langsommere. Vi kunne 
måske søge om at få etableret i en 40 km/zone eller lægge tuber over vejen. 
John foreslog at vi lavede en ny tur til København med temaet Stormen på København i 1659, 
og historien om de små gader ved siden af Stormgade. 



Derefter var der ost og øl og rødvin. En hyggelig aften. 
 

Karl Knudsen, Dirigent   John Holstein, Referent 

 


