NYHEDSBREVET
GAMMELBY GRUNDEJERFORENING

Æresmedlem
I forbindelse med generalforsamlingen d.
20/8 udnævnte bestyrelsen John Holstein
som æresmedlem af Gammelby
Grundejerforening på grund af mange års
deltagelse i bestyrelsesarbejdet.
UDGAVE 86 – November 2020

INDHOLD:

John kunne desværre ikke deltage i
generalforsamlingen, men det lykkedes
formanden at træffe John hjemme inden
weekenden var omme.

Forside: Æresmedlem
Side 2: Referat fra
generalforsamlingen
Side 6: Bowling
Side 7: Hastigheden i byen
Side 7: Tak for
modtagelsen
Side 8: Tak fra John
Holstein
Side 9: Datoer til
kalenderen
Side 9: Facebook
Side 10: Bestyrelsen

Bestyrelsen ønsker dig tillykke med udnævnelsen!
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Redaktør:

Gammelby Grundejerforening
Årlig Generalforsamling den 20. august 2021
Hos Søren Åsted, Gammelbyvej 4. kl. 19.00
Til stede var: Kenneth Denby, Niels Rossen,
Søren Åsted, Pernille Majland, Carina Gubi, Brian Olesen,
Sanne Ravn, Mikkel Ravn, Camilla Truelsen, Klaus Truelsen,
Bodil Åsted, Niels Åsted, Karl Knudsen, Allan Andersen,
Heidi Givskov
Fraværende med fuldmagt: John Holstein
REFERAT:
Dagsorden iflg. vedtægterne
1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Karl Knudsen
Karl modtager valg
2) Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed
Indkaldelsen lå i postkasserne d 5/8 2021
Generalforsamlingen er dermed lovlig.
3) Godkendelse af fuldmagter og stemmeberettigede
9 stemmeberettigede
1 fuldmagt fra John Holstein givet til Carina Gubi
4) Formandens beretning
Formandens beretning blev læst højt af formand Kenneth Denby
Til formandsberetning 2021.
Arrangementer:
4. september 2020 kl. 19:00 Hos Carina og Brian - Generalforsamling.
Der var ikke så mange til stedet, men vi fik alligevel snakket løst og fast om forskellige ting. En ting vi blev
enige om, var vores ”grønne” projekt, ikke rigtig kunne blive til noget i den her lille by.
Vi fik også snakket kommende arrangementer, som der pga. Corona ikke blev så mange af.
Derudover blev der snakket lidt affalds sortering med nye skraldespande. Indtil videre har vi alle fået skiftet
den grønne beholder ud, og mig bekendt skal den sorte også skiftes i nærmere fremtid.
Vi snakkede også om farten igennem byen, hvad man kunne gøre der, uden at skulle lave fartbump eller andre
gener på vejen. Da der jo stadig skal være plads til store landbrugsmaskiner og lastbiler. Nogle har valgt at
sætte børnecykler og trehjulet og andet ud til kanten af vejen, jeg ved dog ikke om det har haft den store effekt.
31. oktober 2020 Gammelby - Halloween.
Denne nye Corona venlige måde at afholde Halloween på, har jeg en fornemmelse af, var en rigtig god
succes. Hele byen var pyntet rigtig flot op, og lys rigtig mange steder, samt orienteringsløb. Jeg håber dette
kan gentage sig igen i år den 31. oktober.
29. november 2020 Torvet i Gammelby
Juletræstænding.
Den var vi efter meget diskussion nød til at aflyse igen pga. Corona.
14. februar 2021 Gammelby
Fastelavn.
Desværre heller ikke noget af den her gang.
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23. juni 2021 kl. 17:30 Hos Niels.
Sankt Hans.
Den forløb jo som den skulle, bortset fra en del start vanskeligheder for at få gang i bålet. Men stædige som vi
er, så lykkes det.
Nicoline og Caroline stod for heksen.
Andet i byen:
Nye beboere:
Vi har faktisk fået en del nye beboere i byen. Så super meget velkommen til dem.
Gammelbyvej nr. 1 Markus
Gammelbyvej nr. 24 Camilla og Klaus + 3 børn
Gammelbyvej nr. 57 Bodil og Niels Åsted
Gammelbyvej nr. 59 Mikkel og Sanne
Gammelbyvej nr. 61 Jannie og Christian
Kommende nye beboer:
Gammelby Mosevej 1/3/5 VSH lokal tømre + kone
Mærkedage:
Henrik og Tinnas bryllup den 23/12-2020
John Holsteins 80års fødselsdag den 27/3-2021
Peter Berg Terp Nielsen 30års fødselsdag den 25/7-2021
Henrik Nielsens 40års fødselsdag den 27/7-2021
Jeg har sikkert glemt nogle
Formandens beretning blev godkendt
5) Kassererens beretning
Regnskabet er underskrevet af revisoren med forbehold, da der manglede et bilag for fastelavn, men
det blev udredt på generalforsamlingen, og forholdet er derfor bragt i orden.
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Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen med følgende kommentarer:
Det er mange penge vi betaler til renter og gebyrer (Her under PBS). En løsning kunne være en
mobilepay box i stedet for en aftale hos PBS. Bestyrelsen vil undersøge besparelsen i bankskifte,
opsigelse af PBS, oprettelse af MobilePay box.
6) Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
7) Vedtagelse af kontingent
Generalforsamlingen vedtager at kontingentet stiger med 50kr til 300kr pr. husstand fra 2022
8) Præsentation af budget
Budgettet blev præsenteret og godkendt
9) Bestyrelsens plan for det kommende år
Bagagerumsmarked/ loppemarked – 12/9 (Der blev stillet forslag om at samle alle specialbilerne i
byen til udstilling ved samme lejlighed, eventuelt omdøb arrangementet til borgerdag)
Bowling – 29/10
Halloween – 31/10
Juletræstænding – 28/11
Fastelavn – 27/2 2022
Karl Knudsen stillede forslag om en udensogns-tur, evt. til København
Bodil Åsted stillede forslag om en fælles tur med madpakke ud på tur med skinnecykel.
10) Valg af bestyrelse
a) Næstformand – Carina Gubi stiller op til genvalg – blev valgt.
b) Kasser – Niels Rossen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Sanne Ravn, Bodil Åsted eller
Camilla Truelsen. Camilla og Sanne modtager valg.
Der blev ønsket skriftlig afstemning.
Stemmerne fordelte sig på følgende måde
Sanne: 3
Camilla: 5
Blank: 2
Camilla blev valgt
11) Valg af 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter
Pia t. Jensen stiller op til genvalg – blev valgt
12) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Revisor - Sabine Snor stiller ikke op til genvalg
Bestyrelsen foreslår Sanne Ravn eller Bodil Åsted.
Bodil ønsker ikke at stille op.
Sanne stiller op og bliver valgt.
Revisor suppleant – Gitte Kongshammer - genvalgt
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13) Eventuelt
Farten er for høj i byen og især ned af Gammelbymosevej går det meget hurtigt. Der er bred enighed
om at det flere steder i byen går meget hurtigt. Der er også udfordringer med landbrugsmaskiner,
der ikke kører efter forholdene.
Børnecykler ved indkørsler kan potentielt godt have en modsat effekt efterhånden
En mulig chikane kunne være at vi parkerer en bil i vejsiden fra tid til anden.
Er det muligt at få en generel nedsættelse af hastigheden igennem byen? – Bestyrelsen undersøger
dette.
Derudover vil bestyrelsen henstille til generel opmærksomhed om problematikken i næste
nyhedsbrev.
Æresmedlem
Bestyrelsen har besluttet at udnævne John Holstein til æresmedlem af Grundejerforeningen som tak
for mange års indsats med bestyrelsesarbejdet.
Desværre deltog John ikke ved generalforsamlingen, hvorfor diplomet og gavekurven der var tiltænkt
John vil blive overrakt ham ved næst kommende lejlighed.
Facebook
Vi har i bestyrelsen oplevet at Facebook gruppen fra tid til anden bliver brugt uhensigtsmæssigt.
Vi fra bestyrelsen henstiller til man tænker sig om inden man slår noget op, og undlader at indgå i
diskussioner der.
Hvis man har nogle udfordringer med andre fra byen, henstiller bestyrelsen til, at man klarer det
internt i stedet.
I sammen ombæring vil bestyrelsen rydde op på Facebook gruppen, og slette opslag der er i strid
med gruppens formål.
Vi har erfaret at byens ry ud ad til bliver påvirket af indholdet på Facebook gruppen, hvorfor en
oprydning/ et eftersyn af gruppen er endnu mere presserende.
Carina Gubi, Referent
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Bowling
Fredag d 8/10 2021
Kl 18.00
Ved Bowl’n’fun i Kolding
Nu er det tid til den årlige bowlingtur for medlemmer af Gammelby
grundejerforening - endelig!
Den opmærksomme læser vil nok bemærke, at der i referatet fra
generalforsamlingen er nævnt en anden dato for dette arrangement, men
bestyrelsen har vurderet at det ville være bedre at flytte det til denne dato.
Vi har gode erfaringer med at benytte Bowl’n’fun i Kolding, og har derfor booket
baner der igen i år.
Vi starter aftenen med en times bowling, og derefter er der booket bord til os i
restauranten, så vi kan mæske os i den lækre buffet.
Der vil være en egenbetaling for arrangementet på;
125 kr for voksne
75 kr for børn fra 4 - 11 år
0 kr for børn under 4 år
Denne egenbetaling svarer til halvdelen af prisen for buffeten og betalingen kan
ske til Brian, enten før eller på dagen.
Tilmelding skal ske til Brian på mobil nr. 53 63 07 99 senest d. 1/10
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Hastighed
På generalforsamlingen blev det under punktet eventuelt nævnt, at der
kan være udfordringer med hastigheden gennem byen.
Der er simpelthen nogen der kører for hurtigt gennem Gammelby.
Nogen af fartsynderne bor ikke i byen, og dem kan vi jo ikke gøre så
meget ved.
Men vi vil fra bestyrelsen gerne opfordre til, at man lige tager et blik på
egen hastighed når man kører forbi byskiltene.
Der er efterhånden mange børn i byen som vi gerne vil passe godt på!

Tak for modtagelsen
Tak for den fine buket vi har fået
i forbindelse med at vi nu er
flyttet tilbage til Gammelby
Venlig hilsen
Bodil og Niels Åsted, Nr 57

7

ÆRESMEDLEMSSKAB

August 2021

Kære bestyrelse, kære Gammelbyborgere, kære venner.
Tusind tak for jeres flotte gestus. Det er jeg meget glad for.
Det har været en sjov og festlig, til tider alvorlig, rejse gennem Gammelbys udvikling.
Efter hin mindeværdige generalforsamling i ’94, hvor foreningen var ved at gå i opløsning, blev
jeg valgt som kasserer. Dengang var det årlige kontingent bare 20 kroner, men selv dette punkt
var genstand for debat. Vi havde ingen girokonto, eller andre automatiske betalingssystemer, så
der var kun én vej, og det var at gå rundt og besøge alle medlemmerne for at opkræve en tyver.
Selvom medlemmerne ikke alle var centreret indenfor byskiltene, så besluttede jeg at gå, frem for
at tage bilen. Søs og jeg bor jo helt nede for enden af Mosevejen, så det var nærliggende at tage
de nærmeste naboer først.
Søndag morgen klokken halv ni bankede jeg på hos min egen nabo. Finn Schmidt slap prompte
en tyver, og det samme gjaldt Jacob Mortensen i Hedevigsminde. Opløftet af denne umiddelbare
succes fortsatte jeg skråt over vejen til ”Plus” Finn. Ja, han arbejdede hos Plus i Vejen, og da vi
havde 3 der hed Finn i Gammelby, så var tilnavnet nærliggende. Finn sad oppe på taget og var
ved at reparere en tagplade, men da han hørte mit ærinde, rutsjede han omgående ned fra taget, og
trak 2 guldbajere op. Bunden var lagt og jeg fik min tyver.
Karl Knudsen lukkede op i morgenkåbe og tilbød kaffe og Gammel Dansk. Det blev mere og
mere festligt.
I huset hvor formand Kenneth nu bor, skulle Peter Nedergaard lige spørge Esther om de fortsat
skulle være medlem, for han havde jo været en af dem som foreslog at nedlægge foreningen, så
de fik kredit.
Dan Andersen, Allans far, ejede på det tidspunkt også den gamle brugs overfor på hjørnet. Dan
sad også oppe på taget og var ved at fuge skorstenen. Da jeg, råbende, fremførte mit ærinde,
gravede han hånden ned i lommen på sin blå overall og kastede en håndfuld mønter ud på gaden.
Så kunne jeg selv samle op.
Mere fredeligt gik det for sig i nr. 57, hvor Aasted lige er flyttet tilbage til Gammelby. Der boede
Ole Telefonmand. Inden jeg fik min tyver, fik jeg også en bajer. Jeg måtte sige nej til nr. 2, for jeg
skulle jo videre.
Ved siden af boede Roland og Fie. De var jordens elskeligste mennesker, og Roland havde altid
et glimt i øjet. Da han hørte hvad jeg ville, spurgte han lige Fie over skulderen om kaffen var
varm. Så blev jeg inviteret indenfor til en Lille Sort. Fies kaffe var sort, men Roland var meget
gavmild med snapsen, så vi kunne i hvert fald se bunden af koppen.
Det blev nok til 2 af de små sorte inden jeg fik min tyver, og med denne ballast slingrede jeg over
på hjørnet til Sonny Bogøe, der hvor Brian og Carina bor nu. Sonny lukkede døren på klem og
åbenbarede et ansigt som ikke var helt udsovet. ”Hva’ vil du” spurgte han surt. Klokken var knapt
10.
Da jeg havde fået min tyver indså jeg klart, at det havde været en rigtig beslutning at lade bilen
blive hjemme, og i erkendelse af at Gammelby er en farlig by, besluttede jeg at afbryde min
indkrævningsrunde, og slingre hjem for at pleje min brandert.
Så gik vi over til girokort 😊 - Tak for 25 gode år.
John
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Datoer til kalenderen
Sæt allerede nu kryds i kalenderen disse datoer.
- 31/10: Halloween i Gammelby
- 28/11: Julestue for børnene og juletræstænding
Nærmere informationer til komme i det næste nyhedsbrev, der vil
udkomme medio oktober

Gammelbys Facebook-gruppe
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Grundejerforenings bestyrelse
2021-2022
Formand:

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

Næstformand:

Pernille Majland
Gammelbyvej 4
Mobil: 20 86 24 64
Mail: pernille@gammelby6600.dk

Kasserer:

Camilla V. Truelsen
Gammelbyvej 24
Mobil: 31 22 45 14
Mail: camilla@gammelby6600.dk

Sekretær:

Carina Gubi
Gammelbyvej 42
Mobil: 60 93 45 69
Mail: carina@gammelby6600.dk

Teknisk
koordinator:

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

Suppleant:

Søren Åsted
Gammelbyvej 4
Mobil: 40 31 40 12
Mail: soeren@gammelby6600.dk

Suppleant:

Pia T. Jensen
Gammelbyvej 12
Mobil: 25 39 29 74
Mail: pia@gammelby6600.dk
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