
Beretning til generalforsamlingen i GVF den 1. april 
2008 

 
Jeg vil gerne byde velkommen til GVFs generalforsamling. 

 
- og starte med at præsentere bestyrelsen. Vi er: Vibeke Dahl som næstformand, Asker Bentsen som 

kasserer, Lene Kok som sekretær, Henning Møller som teknisk sagkyndig, ham må vi dog undvære i dag 
(han er på arbejdsopgave i Grønland) - og undertegnede Mona Krog som formand.  

 

Vi er i GVF ca. 1500 medlemmer. Der kommer flere og flere til, og det skyldes dels beboerne i den nye 
Strandparken ved Åkrogen, som har meldt sig ind – dels ihærdige hvervninger blandt andet via GVF-avisen. 

Og dermed er vi nu landets største grundejerforening. 
 

DIGET 

Bestyrelsen har i 2007 haft et ”normalt” år efter et hektisk år forrige år, hvor bølgerne gik højt omkring 

etableringen af et digelaug. 
 

Vi havde i GVF gerne set et offentligt digelaug, så kommunen (som en gratis administrator) og ikke mindst 
kommunens penge kunne komme ind over. 

 

Men på sidste års generalforsamling vedtog man at opfordre Ole Blegvad til som opmand at søge at danne 
et digelaug, hvor medlemmer fra den såkaldte Initiativgruppe der ville et privat laug, og 

grundejerforeningens bestyrelse skulle deltage i de indledende drøftelser. 
 

Drøftelserne mundede ud i en hensigtserklæring mellem Initiativgruppen og GVFs bestyrelse – og den 

dannede baggrund for det efterfølgende arbejde, som dels var en række møder med Ole Blegvad for 
bordenden og dels et arbejde i forskellige underudvalg. 

 
GVF har hele tiden haft for øje, at vor opgave var at være "fødselshjælper".  

 
Det er bestyrelsens håb, at det nu ”nedkomne barn” er velskabt og vil få en god opvækst og fremtid. 

 

Senere i aften vil Ole Blegvad i egenskab af Digelagets formand under et selvstændigt punkt besvare 
spørgsmål vedrørende: Digelaget Vejlby Fed. 

 

HØFDER 

Der er stadig en del uafklarede forhold omkring høfderne og vedligeholdelsen – eller rettere den manglende 
vedligeholdelse af dem. 

 
Vi forudsætter, at arbejde med at skabe kontakt til den eller de instanser, der bringe høfderne i god stand, 

ligger i digelaugets regi. Vores holdning er, at forstrand og høfder spiller en væsentlig rolle, når det handler 
om at sikre os mod oversvømmelse – og dermed den rolle som diget spiller.  

 

 
 

GRENÅBANEN - VEJBRO 



Meget tyder på, at den vedtagne vejbro kommer. Og vi fastholder vores holdning: Vejbroen er overflødig! 
 

Skal der fortsat være bane gennem Risskov, bør den køre på sporvognslignende vilkår – og f.eks. passes ind 

i grøn-bølge-trafikken på Grenåvej. 
 

Et tog der kører på egne vilkår og kræver bomme og indhegning, hører ikke hjemme i et boligkvarter! 
 

AFFALD 

Vi har fået nogle henvendelser om svineri på fortove og veje – f.eks. vejen fra Strandskolen til Mc Donalds.  

 
Og vi kan kun opfordre til, at man reagerer – i det her tilfælde har det hjulpet, at GVF gik direkte til Mc 

Donalds.  
 

FÆLLES SNERYDNING 

På sidste generalforsamling blev GVFs bestyrelse opfordret til at undersøge mulighederne for at etablere en 

fælles snerydning og løbende vedligeholdelse af hele GVFs område. 
 

En lokal entreprenør var frisk på ideen, og området blev gennemkørt grundigt sammen med et 
bestyrelsesmedlem. Alle de dårligt vedligeholdte områder blev udpeget, og der blev slutteligt fremsendt et 

ganske fornuftigt forslag til en kontrakt, der klart ville give en gennemsnitligt lavere pris samt få løst 

oprydningen på de kritisable steder i området. 
 

Forslaget var dog betinget af, at GVF påtog sig det fulde fakturaansvar for hele ordningen. Det er så stor en 
risiko at løbe med GVFs begrænsede midler, så vi måtte afstå for at gå videre.  

 

MAILGRUPPPE 

Bestyrelsen vil gerne have en mailgruppe op at stå. Men det halter noget.  
 

Vi foreslår, at mailgruppen skal bestå af formanden, kassereren eller en kontaktperson for de enkelte 
vejforeninger, og vi kan kun opfordre de vejforeninger, der ikke har budt ind med en kontakt om at gøre det 

hurtigst muligt. 

 
En mailgruppe giver mulighed for at kommunikere hurtigt med hinanden - f.eks. når der varsles om 

højvande. - Men også andre sager af fælles interesse kan med fordel drøftes elektronisk. 
 

VEDTÆGTER 

Bestyrelsen har arbejdet med et par forslag til ændringer af vedtægterne. 

Vi vil foreslå, at bestyrelsen konstituerer sig selv – som det er nu, bliver formanden valgt særskilt. 
Vi vil foreslå to suppleanter i stedet for som nu én. 

Og vi vil foreslå, at medlemmer kan stemme via fuldmagt. 
Og endelig foreslår vi, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og som er bestyrelsen i 

hænde i rette tid, vil være tilgængelige på hjemmesiden fedet-risskov.dk senest fire dage før 

generalforsamlingen. 
 



Mere om det under punkt fire – Indkomne forslag. 
 

NY KUNSTNER TIL ÅRETS JULEKORT 

Poul Stenbøg har gennem fem år stået for motivet til årets julekort fra Grundejerforeningen - 

stemningsfyldte akvareller fra området. Vi har været meget glade for at kunne give og sælge disse.  
 

Vi skylder også tak til Djurslands Bank, fordi de hvert år har påtaget sig vederlagsfrit at sælge kortene for 
os. 

 

I år har vi en ny lokal kunstner på banen - Birgitte Skallgaard. 
Hendes stil er en noget anden – og hendes billeder kan blandt andet ses på hjemmesiden 

birgitteskallgaard.dk (skallgaard med to l-er og to a’er) 
 

Birgitte Skallgaard blev den udvalgte kunstner, da Århus Kommune bestemte sig for at forære et billede til 
kronprinseparrets barnedåb af førstefødte prins Christian. Vi håber, at Birgitte Skallgaards arbejde vil blive 

vel modtaget! 

 

MEDLEMSKARTOTEK 

Vi har også fået ny bestyrer af medlemskartoteket – Merete Gravers – som har taget over efter Hans 

Andersen, der sidste år blev udnævnt som æresmedlem af Grundejerforeningen på grund af det store 

arbejde, han har lagt i Foreningen. Dels som bestyrelsesmedlem gennem mange år og dels som 
kartoteksbestyrer ligeledes i en årrække.  

 

AVISER 

Og som sidste punkt kan jeg nævne, at vi også i 2007 udgav to aviser. 

Vi arbejder på at gøre dem så læseværdige og appetitvækkende som muligt. Vi modtager gerne ris og ros, 

så aviserne kan blive endnu bedre. 
 

BØGER 

Vi har som sidste år på generalforsamlingen de 2 bøger om Fedet med til salg her i aften. Den ene hedder 

”Det sandede Fed” – den anden ”Mit sommerland” forfattet af Ellen Buttenschön og lokalhistoriker Arne 

Christiansen. Begge bøger har en stykpris på 50 kr. Desuden har vi også de populære sommerkort med, 

hvor vi netop har fået dem genoptrykt for 4. gang. Prisen er 100 kr. for 15 kort med 15 kuverter. 

 

DET VAR ORDENE i årets beretning for 2007, som jeg hermed overdrager til forsamlingen til spørgsmål og 

debat. 

 

Mona F. Krog, Bestyrelsesformand 


