
Beretning til generalforsamlingen i GVF den 31. 
marts 2009 

 
Jeg vil gerne byde velkommen til GVFs generalforsamling. 

 
Bestyrelsen består af Vibeke Dahl som næstformand, Asker Bentsen som kasserer, Lene Kok som sekretær, 

og  Jesper Vedsø Krogh som teknisk sagkyndig -  Jesper er dog desværre forhindret i at møde i aften – 
samt  undertegnede Klaus Gad som formand. Året har således budt på et formandsskifte, idet Mona Krog 

valgte at fratræde umiddelbart efter sidste års generalforsamling, hvorefter bestyrelsen valgte 

undertegnede.  
 

Vi er i GVF ca. 1400 medlemmer,  og dermed er vi formentlig landets største grundejerforening. Som I kan 
se af det udleverede regnskab har vi en sund økonomi med en egenkapital på ca 117.000 kr.  

 

DIGET 

I relation til digerne har bestyrelsen haft et godt samarbejde med Digelauget Vejlby Fed, hvor både Jesper 
Krogh og undertegnede tillige er medlemmer. Som I kan læse i det nyeste nummer af GVF avisen har Ole 

Blegvad kort redegjort for årets arbejde i DVF. Der er etableret en beredsskabsplan og indkøbt 30 ton sand, 
udarbejdet en omfattende kystteknisk analyse fra COWI, og så har der været forgæves forhandlinger med 

Århus Kommune mhb. på, at få kommunen som grundejer til at anerkende sin betalingsforpligtelse til det 

forestående arbejde vedr. digerne og høfderne. COWI rapporten ligger i øvrigt på vores hjemmeside. 
 

GRENÅBANEN - VEJBRO 

Vedr. grenå-banen er der desværre meget der tyder på, at den vedtagne vejbro til ca 100 mio kr. etableres. 
Som I har kunne læse om i dagspressen, er det bestyrelsens holdning, at vejbroen er overflødig. Der køres 

ikke ret meget godstrafik på strækningen, og Letbanen vil mindske behovet for passagertrafik på 

strækningen Lystrup-Risskov-Århus, så der er ikke noget behov for en bro. Foruden det store samfundsspild 
der er i at bruge 100 mio kr på et overflødigt vejanlæg, vil byggeprocessen genere trafikken og beboerne i 

området i udpræget grad. 
 

I håbet om at kunne råbe politikkerne op, har vi udarbejdet et læserbrev, som blev trykt i Stiftidende og JP 

samtidig med at vi stilede læserbrevet til de lokale byrådspolitikerer og en række lokalt valgte 
folketingsmedlemmer. Læserbrevet kan I tillige læse i GVF – avisen.  

 

MAILGRUPPPE 

Bestyrelsen har arbejdet på at få en mailgruppe op at stå. Det forventer vi sker i det kommende år i 

samarbejde med DVF og den beredsskabsplan, der er udarbejdet. 

 
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 i det forgangne år indarbejdet de vedtægtsændringer, der blev truffet beslutning om på 
sidste års generalforsamling. Vedtægterne er tillige tilgængelige på hjemmesiden. På sidste års 

generalforsamling blev forslaget om afgivelse af stemmer med fuldmagt ikke vedtaget, så vi har medtaget 

forslaget igen i år i en modificeret form, således at der maksimalt kan stemmes med 5 skriftelige fuldmagter.  
 

 

NY KUNSTNER TIL ÅRETS JULEKORT 

Poul Stenbøg stod for årets julekort fra Grundejerforeningen i 5 år fra 2001 -2006 i form af stemningsfyldte 

akvareller fra området. Efter opfordring har vi fået trykt det populære sommerkort med motiv fra stranden 

som plakat, der kan erhverves for 50 kr.her i aften eller alternativt kan man købe en indrammet udgave hos 
glarmesteren på Fortevej for 238 kr. 

I 2007 og 2008 var det en andet lokal kunstner vi have på banen i form af Birgitte Skallgaard.Vi har været 
meget glade for samarbejdet med de nævnte kunstnere. Vi skylder også tak til Djurslands Bank, fordi de 

hvert år har påtaget sig vederlagsfrit at sælge kortene for os. 
 

 

MEDLEMSKARTOTEK 

Medlemskartoteket har i en periode været styret af Merete Gravers, men efter at Merete har haft forfald, har 
Hans Andersen meldt sig på banen igen, hvilket vi er meget glade for i bestyrelsen. Hans Andersen blev i 

2007 udnævnt som æresmedlem af Grundejerforeningen på grund af det store arbejde, han havde lagt i 

GVF som bestyrelsesmedlem og kartoteksbestyrer i en årrække, så medlemskartoteket er i trygge hænder. 
I 2008 har vi måtte tage afsked med æresmedlemmet Inge Koch,  Glentevej, som desværre døde i august 

2008.  Inge Koch var i en årrække medlem af bestyrlsen i en periode, hvor medlemstallet blev løftet fra 
300  til ca 1200 medlemmer.  

 

AVISER 

Vi har i vanlig stil udgivet to aviser i 2008. 
Vi arbejder på at gøre dem så læseværdige og appetitvækkende som muligt. Vi modtager gerne ris,ros eller 

indlæg , 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. 

CYKLISTFYR PÅ NDR STRANDVEJ/VESTRE STRANDALLE 

Efter opfordring på sidste års generalforsamling har vi igen kontaktet Århus Politi og Århus Kommune om 

mulighederne, men som det fremgår af svaret fra myndighederne i avisen er beslutningen om etablering af 

cyklistfyr desværre ikke umiddelbart forestående.  

 

DET VAR ORDENE i årets beretning for 2008, som jeg hermed overdrager til forsamlingen til spørgsmål og 

debat. 



 

Klaus Gad, Bestyrelsesformand 


