
Gammelby Grundejerforening 

Årlig Generalforsamling den 22. marts 2019. 

Hos Brian Olesen, Gammelbyvej 42. kl. 19.00 

Tilstede var: Kenneth Denby Petersen, Finn Schmidt, 

Grethe Schmidt, Brian Olesen, Carina Gubi, Niels Rossen, Morten Snor, Pernille, 

Søren Aasted, Karl Knudsen, Pia, Henrik, Martin Madsen  

Søs Holstein, John Holstein, Morten Snor, Sabine, Visti, 

Allan Andersen, Heidi,  

Fraværende: 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 81, der var på gaden allerede i midten af februar 2019. 

 

3. Fuldmagter og stemmeberettigede. 13 deltagere og 0 fuldmagt, i alt 13 stemmeberettigede 

 

4. Formandens beretning 

23. marts 2018 kl. 19:00 Hos Lene og Niels.Generalforsamling 2018. 

Der blev afholdt generalforsamling, med bla. valg af nye bestyrelsesmedlemmer hele vejen 

rundt. 

Der blev snakket lidt om vi har nok arrangementer, eller om der skulle mere til.  

22. april 2018 kl. 09:00 Hos Alice og Kenneth. 

Grøfterensning. Igen næste søndag 

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. 

23. juni 2018 kl. 17:00 Hos Lene og Niels. 

Sankt Hans. 

Forløb jo som det plejer, med bål og hygge. Og trods afbrændings forbud til op til, så blev det 

heldigvis ophævet, så vi kunne få brændt bål af. 

 



26. oktober 2018 kl. 17:00 Bowl’N’Fun. 

Bowlingtur. 

En rigtig hyggelig aften, med mad og bowling. Den her gang var vi tur i Kolding, i en propfyldt 

bowlinghal. Selvom det gik fint, synes jeg der var alt for lang ventetid på ekspedition. 

2. december 2018 kl. 15:00 Hos Carina og Brian. 

Juletræstænding. 

Meget stor opbakning til dette arrangement, og også at nogle af byen nye beboer var med. 

Og der blev spist rigtig mange æbleskiver. Og der var rekord mange mennesker. 

31. december 2018/19 Midnat på torvet. 

Nytårsaften. 

Det nye år blev skudt godt i gang fra Gammelby. Desværre var der bare ikke ret meget opbakning 

til dette uofficielle arrangement. 

3. marts 2019 kl. 11:00 Hos Heidi og Allan. 

Fastelavn. 

Et rigtig hyggeligt arrangement for specielt børnene. Varm kaffe, øl, vand og varme pølser og brød. 

22. marts 2019 kl. 19:00 Hos Carina og Brian. 

Generalforsamling 2019. 

Set over hele året, så synes jeg der har været stor opbakning til alle arrangementerne, og det er vi 

glade for. Vi sprang over sommerfesten. Vi håber på interesse for det til næste år. 

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. 

Beretningen blev godkendt 

 

5. Kassererens beretning: 2018 

Indtægterne 9000 er baseret på 35 medlemmer, en mere end sidste år. I alt 13350,- 

Derudover har vi haft indtægter på 3300 for arrangementerne og kr. 1050 for udlejning  

Med udgifter på kr. 16097,85 har vi haft underkud på kr. 2748 

Balance: aktiver for kr. 12632,01 

Nets er forholdsvist dyrt, så vi overvejer at skifte betalingsmetoder. 

Dette blev diskuteret, og bestyresen ville arbejde med sagen. 

 

6. Indkomne forslag: Bestyrelsen stiller forslag om nedsættelse af et udvalg, evt. ”Møllelaug” 

John indledte og Karl foreslog at vi havde en mulighed for at  



Martin opridsede ulemperne ved at få en vindmølle op at stå, f.eks. støjgener. 

Derefter gik snakken om alternativ energi, og vi kom langt omkring. 

Er der flertal for at arbejde videre med projektet ? 

Der er flertal for at nedsætte en arbejdsgruppe. Martin og Søs og Søren 

 

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 8250 – arrangementer 10000 – udlejning 1000 – + det løse  = underskud kr. 1173 

Budgettet blev godkendt 

 

9. Bestyrelsens plan for det kommende år. 

Arrangementerne som blev lavet sidste år, foreslås gentaget. 

Nabohjælp skilte. Er der interesse for at få en person ud og fortælle om det. Ja der er. 

Bestyrelsen undersøger sagen. 

Der er stemning for en udflugt. Bestyrelsen arbejder videre med opgaven. 

 

10. Valg af bestyrelse 

NæstFormand: Henrik Ingo ønskede ikke genvalg. Carina blev valgt. 

Kasserer: Niels Rossen blev genvalgt 

 

11. Suppleanter: 

Pia blev valgt  

 

12. Revisor og suppleant 

Sabine blev valgt som revisor 

Søren Aasted blev genvalgt som revisorsuppleant  

 

13. Eventuelt 

Søren: Opmærksom på konfirmationer og andre mærkedage, så man kan komme med en 

erkendtlighed. Det kan bringes i nyhedsbrevet under navnet: Mærkedage 

Dem der bringer reklamer ud, kører for hurtigt. Kenneth gør distributionsselskaberne 

opmærksom på det. 

Jobbank: Shine byen op. Vi kan notere os hvad der er galt når vi renser grøfterkanter. 

Tak for god ro og orden. Derefter var der ost og øl og rødvin. En hyggelig aften. 

 

Karl Knudsen, Dirigent   John Holstein, Referent 

 


