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NYHEDSBREVET 
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING 

 

  Generalforsamling 2020 
 
   Lørdag den 28. marts 

 
   Kl. 19:00 

 
 

  UDGAVE 84 - Februar 2020 
 
Hermed indkalder Gammelby Grundejerforening 
til den årlige ordinære generalforsamling. 
 
Den 28. marts 2020 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” 
 
 
 

 

INDHOLD: 
 
Forside:    General-

forsamling 
  
Side 3: Fastelavn 
   
Side 4: Grøfte -

rensning 
 
Side 5: Siden sidst 

Juletræs-
tænding  

 
Side 6: Metal skrot 
  
Side 7: Udlejning 
 
Side 8: Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktør:  
Kenneth D. Petersen 
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Generalforsamling 2020 
 
Dagsorden iflg. Vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed 
3. Godkendelse af fuldmagter og stemmeberettigede 
4. Formandens beretning 
5. Kassererens beretning 
6. Indkomne forslag (Fra ”det grønne udvalg”) 
7. Vedtagelse af kontingent 
8. Præsentation af budget 
9. Bestyrelsens plan for det kommende år 
10. Valg af bestyrelse: 
   A) Formand 
   B) Næstformand 
   C) Kasserer 
   D) Sekretær 
   E) 1 bestyrelsesmedlem 
11. Valg af 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter 
12. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
13. Eventuelt. 
 
I år er følgende på valg: 
 
Formand: Kenneth Denby Petersen (Stiller op til genvalg) 
Sekretær: John Holstein (Stiller ikke op til genvalg) 
Teknisk Koordinator: Brian Olesen (Stiller op til genvalg) 
Bestyrelsessuppleant: Gitte Kongshammer (Stiller op til genvalg) 
Revisor: Sabine Snor (Stiller op til genvalg) 
Revisorsuppleant Søren Åsted (Stiller op til genvalg) 
 
Forslag og emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
skriftligt være formanden i hænde senest den 20. marts 2020. 

 
Vi glæder os til at se jer. 
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Fastelavn 
 

Søndag den 23. februar 2020 
 

Kl. 11:00 
 

Så er det den tid på året hvor ungerne skal slå løs på tønden, så katten (slikket) 
kan blive banket ud. 

 

  
 

Igen i år vil det 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 20. februar 
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Grøfterensning 
 

Søndag den 26. april 2020 
 

Kl. 10:00 
 

Igen i år afholder vi grøfterensning i Gammelby. 
 

 
 

Det bliver ligesom sidste år, 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. Vi tager også rundt i byen og gør andre gode gerninger, så som vaske skilte, 
luge ukrudt på fællesområderne, og andre praktiske ting, hvis nødvendigt. 
 
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, med 
gløgg og æbleskiver, kaffe og kage.  
 
Vi håber at se ligeså stor opbakning til generalforsamling 😊 
 
 

   
  
 
Se flere billeder på vores hjemmeside, hvor der hele tiden kommer nye. 
Og i er selvfølgelig velkommen til at sende bestyrelsen flere, hvis de skal derind.  
http://www.gammelby6600.dk/tidligere-arrangementer/ 
 

 
Har du/I en god historie eller lign. som skal deles med andre Gammelby borgere, 

er der altid plads her i nyhedsbrevet. 😊 
 

HUSK! 
 

Også at følge os på Facebook gruppen Gammelby 6600. 
Og vores hjemmeside www.gammelby6600.dk 
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Metal skrot 
 
 
 
Hos Bodil og Ole Ting Poulsen står der en stor container til jern og 
metalskrot.  
Pengene fra salget af skrottet går til spejderne i Læborg.  
Grundejerforeningens bestyrelse har talt med Ole og aftalt, at hvis der er 
nogen i Gammelby eller omegn der har metal-skrot, er de velkomne til at 
køre der op og smide det i.  
VIGTIGT: Dog skal der ikke smides øl- og sodavandsdåser i af hensyn til 
bier og hvepse.  
Containeren står omme bag staldbygningen. 
I bestyrelsen synes vi det er et godt initiativ, og en god måde at støtte en af 
vores lokale foreninger.   
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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 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: 60 93 45 69 
  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 
 


