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Hermed indkalder Gammelby Grundejerforening
til den årlige ordinære generalforsamling.
Den 22. marts 2019 Kl. 19:00, ved Carina og
Brian Gammelbyvej 42. (I værkstedet)
Vi indbyder alle beboere på:
Gammelbyvej
Avnhøjvej
Gammelby Møllevej
Gammelby Mosevej
til at deltage.
De som endnu ikke er medlemmer, kan tegne
medlemskab på generalforsamlingen eller på vores
hjemmeside.
Hjemmeside www.gammelby6600.dk
Under fanen ”Bliv medlem”
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Generalforsamling 2019
Dagsorden iflg. Vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Valg af dirigent
Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed
Godkendelse af fuldmagter og stemmeberettigede
Formandens beretning
Kassererens beretning
Indkomne forslag (Vindmølle)
Vedtagelse af kontingent
Præsentation af budget
Bestyrelsens plan for det kommende år
Valg af bestyrelse:
A) Formand
B) Næstformand
C) Kasserer
D) Sekretær
E) 1 bestyrelsesmedlem
Valg af 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Eventuelt.

I år er næstformand Henrik Ingo og kasserer Niels Rossen på valg.
Derudover 1 bestyrelsessuppleant Morten Snor, revisor Carina Gubbi og
revisorsuppleant Søren Åsted også på valg.
Forslag og emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
skriftligt være formanden i hænde senest den 16. marts 2019.

Vi glæder os til at se jer.
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Vindmølle i Gammelby

Kuldioxid (CO2) er en livsnødvendig gas i
atmosfæren som indgår i kulstofkredsløbet.
Menneskeskabte udledninger fører til en
forøgelse af CO2 i atmosfæren, hvilket
forstærker drivhuseffekten og medfører
klimaforandringer på jorden. Derfor er CO2
udledninger noget man ønsker at reducere.
Menneskeskabte udledninger kommer fra
forbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og gas, og fra skovrydning.
FNs delmål nr. 7, er at integrere princippet om bæredygtig udvikling i alle landes nationale politik og
strategier.
Vi har snart gennem lang tid hørt politikerne tale om bæredygtighed, og et af de helt store emner er netop, at
nedsætte udledningen af menneskeskabt CO2.
Vi skal alle sammen bidrage til dette mål, og vi kunne her i Gammelby måske gøre noget for miljøet, som
samtidig kunne gavne os selv.
Vort mangeårige medlem, Karl Knudsen, har flere gange luftet ideen om en fælles vindmølle i Gammelby.
Både ved private sammenkomster og på Grundejerforeningens generalforsamling.
Måske er vi nået til et tidspunkt hvor denne ide kan forsøges ført ud i livet.
På grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 22. marts, vil bestyrelsen stille forslag om
nedsættelse af et ”Møllelaug” som kunne arbejde videre med denne ide.
Der er mange muligheder. Måske kunne en sådan mølle placeres på de 2 ledige grunde på Gammelby
Mosevej.
Bestyrelsen er ikke eksperter på området, hvorfor det vil være påkrævet at indhente oplysninger til belysning
af både forhindringer og muligheder som sådan en mølle vil producere.
Hvem ved, måske kan det slet ikke lade sig gøre at opsætte en mølle på disse grunde, men så kunne der
måske etableres et solcelleanlæg.
Der vil være masser at tage fat på for et kommende ”Møllelaug”.
På bestyrelsens vegne
John Holstein
Sekretær
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Fastelavn
Søndag den 3. marts 2019
Kl. 11:00
Så er det den tid på året hvor ungerne skal slå løs på tønden, så katten (slikket)
kan blive banket ud.

Det vil i år blive holdt ved Heidi og Allan. Gammelbyvej 55.
Der vil være slik til børnene og kaffe og kage til deres forældre, og hvad vi ellers
finder på. Der vil også være pølser og brød på grillen.

VIGTIGT:
Tilmelding på Facebook eller til
Kenneth
på mobil 40829959
Senest 1. marts
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Grøfterensning
Søndag den 31. marts 2019
Kl. 10:00
Igen i år afholder vi grøfterensning i Gammelby.

Det bliver ligesom i 2018 lokalt kun i Gammelby, på vejene Gammelbyvej,
Gammelby Mosevej, Gammelby Møllevej og Avnhøjvej.
Vi mødes i Kenneths værksted på Gammelby Mosevej 2, hvor vi starter ud med
rundstykker og kaffe/te.
Derefter bliver vi delt i hold, og får nogle affaldssække uddelt. I må gerne
medbringe sikkerhedsveste hvis muligt, da vi ikke kan garantere at vi har nok til
alle.
Når rensningen er overstået et par timer efter, vil der være tændt op i grillen,
til varme pølser og brød med dertilhørende øl og vand.
Så kom og gør en god gerning for din by. 😊

Vel mødt.
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Siden sidst
Juletræstænding
Med et tætpakket værksted, holdte vi endnu en hyggelig sammenkomst, den her
gang med gløgg og æbleskiver. Mon der bliver ligeså fyldt til generalforsamling?
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Se flere billeder på vores hjemmeside.
http://www.gammelby6600.dk/tidligere-arrangementer/
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Ridning
Jeg er blevet gjort opmærksom på, at vi kan have et problem!
Jeg har redet helt siden min spæde ungdom (min mor mente, det kunne holde mig
fra diskotekerne) og hvert år ved høsttid var en fest. Der måtte vi nemlig ride på
stubmarkerne.
Det var ikke noget, vi skulle spørge om lov til- det var en stiltiende aftale bønder
og ryttere imellem.
Da jeg flyttede til Vejen i 80´erne var der samme praksis. Min daværende
svigerfar havde rideskolen i Vejen og her fungerede tingene lige sådan.
Senere i livet red vi ud fra Stavnsbjergvænget og benyttede os også af adgangen
til Vejen Mose- det er jo et skønt område og set fra hesteryg oplever man vildtet,
som ikke er bange for hestene, på tættere hold, end hvis man er til fods.
Niels Vad (som desværre lige er død) nød, når vi kom forbi til en snak.
I dag, hvor der er en del brakmarker, har vi taget os den frihed, at ride på dem
også. En del af formålet med, at ride på markerne er, at komme af vejen, så vi
ikke generer bilerne og ikke selv bliver påkørt. Nogle bilister har ingen idé om,
hvor hurtigt en hest er i stand til, at flyve til siden, når den bliver skræmt, så jeg
vil hermed også benytte lejligheden til, at bede bilisterne om, at vise hensyn, når
man kommer i bil og skal passere en rytter. Sæt farten ned og hold afstand.
Under høsten i år, blev jeg af en landmand bedt om, at holde mig af hans jord og
det er fair nok. Det var ikke af ond mening, vi red på stubmarken og vi kunne da
aldrig finde på, at ride på et stykke jord i drift, men det var i min naivitet ikke
faldet mig ind, at det kunne være et problem.
Jeg vil hermed undskylde, hvis vi har overskredet nogens grænser (det være sig
fysisk eller mentalt) og vi vil fremover holde os på asfalten.
Gitte Kongshammer
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Gammelby Grundejerforening udlejer til
foreningens medlemmer:
50 Personers festtelt
Teltet er 8×6 mtr.
Hvid teltdug, med vinduer på langsiderne.
Pris for en weekend: kr. 500,50 Stole med hynder
Stolene er hvide plast-stole med armlæn
Pris for en weekend: kr. 100,6 Borde
Bordene er fremstillet i krydsfiner, og med klap ben.
Der er plads til 8-10 personer pr. bord
Pris for en weekend: kr. 100,-

Tromlegrill.
200 l olietromle, gennemskåret, med grillriste til begge halvdele.
Der medfølger 2 stativer så begge halvdele kan anvendes hver for sig.
Pris for en weekend: kr. 100,-

Stativ til pyntning af æresport. Sølvbryllups stativ.
Højdemæssig med 2 justeringsmuligheder.
Der medfølger bukke, som stativet kan ligge på under pyntning.
Udlånet er gratis for medlemmer.

Priserne er baseret på at du selv henter og bringer
Effekterne opbevares hos Lene & Niels på Gammelbyvej 21, og kan lejes ved kontakt til
Niels på mobil 6177 0517 eller E-mail: niels@gammelby6600.dk
Går der noget i stykker, er lejeren/låneren erstatningsansvarlig.
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Grundejerforenings bestyrelse
2019
Formand:

Kenneth Denby Petersen
Gammelby Mosevej 2
Mobil: 40 82 99 59
Mail: kenneth@gammelby6600.dk

Næstformand:

Henrik Ingo Hansen
Gammelby Mosevej 7
Mobil: 20 12 46 41
Mail: henrik@gammelby6600.dk

Kasserer:

Niels Rossen
Gammelbyvej 21
Mobil: 61 77 05 17
Mail: niels@gammelby6600.dk

Sekretær:

John C. Holstein
Gammelby Mosevej 16
Mobil: 22 40 37 47
Mail: john@gammelby6600.dk

Teknisk
koordinator:

Brian Olesen
Gammelbyvej 42
Mobil: 53 63 07 99
Mail: brian@gammelby6600.dk

Suppleant:

Gitte Kongshammer
Gammelbyvej 23
Mobil: 60 13 60 19
Mail: gitte@gammelby6600.dk

Suppleant:

Morten Snor Sørensen
Gammelbyvej 2
Mobil: 24 91 55 54
Mail: morten@gammelby6600.dk
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