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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

  Sankt Hans 2019 
 
   Søndag den 23. juni 

 
   Kl. 17:30 

 
 

  UDGAVE 82 - Juni 2019 
 
Så er det ved at være ved den tid, at vi skal have 
sendt heksen afsted til Bloksbjerg. 
 

 
 
Det bliver holdt, som vi plejer, hos Niels på 
Gammelbyvej 21. Bålet tændes ca. kl. 19:30 
 
Pia vil sørge for lidt snobrød til børnene, og der vil 
være et lille bål til det formål, som bliver tændt lidt 
tidlige. Man medbringer selv mad og drikke, men 
grundejerforeningen står for desserten og en stor 
flaske rødvin. 
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Siden sidst 
 

Fastelavn 
Ved Heidi og Allan. Sikke et stort fremmøde af børn. 

  
 
Børnene kæmper hårdt med tønderne, og forældrene hygger i værkstedet. 

  
 
Anne-Mai og Nicklas krones, og der var pølser og brød fra grillen. 

  
Og selvfølgelig fastelavnsboller 😊 
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Generalforsamling 
 
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.  
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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 underskud på kr. 2748  
Balance: aktiver for kr. 12632,01 Nets er forholdsvist dyrt, så vi overvejer at skifte 
betalingsmetoder.  
Dette blev diskuteret, og bestyrelsen 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  
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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 grøftekanter. Tak for 
god ro og orden. Derefter var der ost og øl og rødvin. En hyggelig aften.  
 
Karl Knudsen, Dirigent John Holstein, Referent 
 

Grøfterensning 
 
Blev igen i år med udgangspunkt i Alice og Kenneths værksted på Gammelby 
Mosevej 2, hvor vi startede ud med morgenmad. 
 
Derefter blev vi bevæbnet med poser, sikkerhedsveste og opsamler værktøj og 
bevægede os ud i byen. 
 
Da byen som helhed så fin ud, besluttede vi i år at gøre lidt ekstra. Så der blev 
vasket skilte, fjernet ukrudt forskellige steder og andre små reparationer på 
diverse lygtepæle. 
 
Derefter tog vi tilbage på Mosevej 2 med affaldet, hvor der var pølser og brød på 
grillen. 
 
Vi takker for det gode fremmøde, og ses forhåbentlig til næste år igen. 
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Infomøde om nabohjælp 
 
Som nogle sikkert har set, har vi fået nabohjælp skilte op, i begge ender af byen. 
Det betyder at vi mener det seriøst, og håber at så mange som mulig i byen vil 
bakke op omkring det. For jo flere vi er, jo mere viser vi også forbrydere, at her 
holder vi øje med hinanden. 
 
Vi fik også arrangeret, på anmodning fra flere borgere i byen, et infomøde hvor 
vi fik en sikrings ekspert ud fra Bo Trygt, som kunne fortælle en masse om 
indbrudssikring og nabohjælp. 
 
Jeg vil lige nævne nogle enkelte punkter der blev snakket om. 
 
Gør vores grund og hus så synligt som muligt. Ikke have en hæk eller 
plankeværk/hegn der er for høj. Til det fik vi alle udleveret en tommestok med 
farver på, til at tjekke højden på hegnet/hækken. 
 
Vi så en lille film om en tidligere indbrudstyv som havde 800 indbrud på bagen, 
som han var dømt for, og ca. lige så mange oveni som han ikke var dømt for. 
Han kunne så fortælle hvad han kiggede efter ved huse han vil begå indbrud i, og 
hvad der kunne skræmme ham væk. 
 
Nogle af de ting han kiggede efter, var om han kunne arbejde i fred, eks. hvis 
huset var ude af syne for naboerne, om der var adgang til et skur med værktøj 
som han kunne bruge til indbruddet. Når han så var brudt ind, kiggede han efter 
mulige flugtveje, som kunne være en terrassedør, som ikke havde lås på 
indvendig, som det anbefales. Dertil skal lige nævnes, at en sådan dør skal være 
nem at komme ud af, når man selv er hjemme i tilfælde af brand. 
 
Det han bestemt ikke bryder sig om, er direkte kontakt, blive set eller genkendt, 
når han bevæger sig rundt i byen. Og selvfølgelig synet af nabohjælp skilte 
overalt. 
 
Vi blev også præsenteret for flere muligheder for at sikre vores hjem. 
 
Der blev snakket om hvordan man skal bruge nabohjælp, og at der var kommet 
en ny app som man skulle bruge. 
 
Jeg kunne selvfølgelig godt skrive en hel masse mere om mødet, men den info vi 
fik, kan i også læse en masse mere om på deres hjemmesider. 
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https://nabohjaelp.botrygt.dk/ 
https://botrygt.dk/ 
 
Der kan i også bestille materiale, og det er gratis 😊 
 
I app’en kan man se hvor mange i byen i det område man vælger, som har 
nabohjælp. Ud fra dette kan man så vælge egne ”ferie” hjælpere som der så kan 
sendes beskeder til, hvis de skal holde øje med ens hus. Man kan også advare 
nabolaget om mystiske forhold i byen. Og der kan også advares hvis der har 
været indbrud, også selv om det er på vegne af andre. 
Den har også en funktion der hedder ”Spørg nabolaget”, og det kan være om alt 
muligt, noget som man også kunne finde på at spørge om i vores Facebook 
gruppe. 
 
Når man nu er med i denne ordning, så har man også fået nogle nabohjælp- 
klistermærker. Og det er ikke helt ligegyldig hvor de sættes. Som regel bliver de 
sat forkert. Eks. bag på huset. Der skulle tyven slet ikke være kommet om i første 
omgang. Eller det sidder steder hvor man skal rigtig tæt på huset for at opdage 
det. Det skal sidde så synligt som muligt, så det kan ses på afstand, og pege i den 
retning man formoder at tyven kommer fra. For er tyven på vej ind i byen, og 
først ser det store skilt vi har sat op, og dernæst kan se adskillige postkasser med 
mærker på, så er der stor sandsynlighed, for at han/hun vender om, eller bare 
kører igennem byen, og aldrig kommer tilbage igen. 
Det er også vigtigt at vi hilser på hinanden alle sammen, og ser vi nogle som går 
søgende rundt i området som vi ikke kender, så gå ud og hils på dem, og spørg 
om der er noget man kan hjælpe med, det skræmmer også en eventuel tyv. 
 
Vi, i grundejerforeningen, anbefaler, at så mange af jer tilmelder sig nabohjælp, 
til fordel for os alle i byen. Men som skrevet, så læs mere om det på nettet. 
 
Hvem står bag Bo trygt? 
Det er TRYGFONDEN og REALDANIA, som står bag Bo trygt sammen 
med DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD og BOLIUS. 
 

Diverse 
 
Tak for opmærksomheden til min konfirmation den 28. april 2019 
Hvor jeg havde en rigtig dejlig dag, med familie og venner. 
 
Hilsen Tatianna Grøndal, Gammelby Mosevej 2 
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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 
2019-2020 

 
 

Formand:  Kenneth Denby Petersen 
  Gammelby Mosevej 2 
  Mobil: 40 82 99 59 
  Mail: kenneth@gammelby6600.dk 
 
Næstformand:  Carina Gubi 
  Gammelbyvej 42 
  Mobil:  
  Mail: carina@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  Brian Olesen 
koordinator: 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:  Pia T. Jensen 
  Gammelbyvej 12 
  Mobil: 25 39 29 74 
  Mail: pia@gammelby6600.dk 


