
Beretning til generalforsamlingen i GVF den 29. 
marts 2010 

Bestyrelsen består af Vibeke Dahl som næstformand, Asker Bentsen som kasserer, Lene Kok som sekretær, 
og Jesper Vedsø Krogh som teknisk sagkyndig samt undertegnede Klaus Gad som formand. Vi er i GVF ca. 

1500 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 160.000 kr.  

Hjemmesiden 

I bestyrelsen vil vi gerne have en mere aktiv hjemmeside, og som følge heraf er der nu etableret et forum, 

hvor alle kan stille forslag og kommunikere med hinanden. Vi har et uformelt samarbejde med Digelauget, 
og I den forbindelse har vi bla indlagt varslings og beredsskabsplanen på hjemmesiden.Vi har ad flere gange 

drøftet muligheden for at foretage indkaldelse til generalforsamling via email, men vi har vurderet, at tiden 
ikke er moden hertil endnu. Bestyrelsen har afholdt et møde med den store vejforening i Ryvangskvarteret 

for at synliggøre vores arbejde i større grad . I den forbindelse blev det drøftet, at GVF´s hjemmeside kan 

anvendes som indgangsportal for den enkelte vejforening, og det er selvfølgelig et tilbud, der står åbent for 
alle vejforeningerne i området.  

VEDTÆGTER 

På sidste års generalforsamling blev forslaget om afgivelse af stemmer med max 5 skriftlige fuldmagter 
vedtaget, og denne vedtægtsændring har vi selvfølgelig indføjet i vedtægterne. Vedtægterne forefindes på 

hjemmesiden.  

NY KUNSTNER TIL ÅRETS JULEKORT 

Årets kunstner til julekortet var Anne Dagø Krogh, som skrev en lille præsentation af sig selv i GVF avisen nr. 
2 fra 2009. Vi skylder i den forbindelse tak til Djurslands Bank, fordi de igen i 2009 påtog sig vederlagsfrit at 

sælge kortene for os.  

MEDLEMSKARTOTEK 

Medlemskartoteket har på fortrinlig vis været styret af Hans Andersen. 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.  

AVISER 

Vi har i vanlig stil udgivet to aviser i 2009, og aviserne forefindes tillige i indscannet form på hjemmesiden.  

BØGER 

GVF medvirkede for ca 16 år siden til udgivelse af ” Det sandede Fed ”, som har vist sig at være en meget 

populær bog om fedets lokalhistorie fra strandeng til den bebyggelse vi kender i dag. Såvel Det sandede Fed 
som bogen ”Mit sommerland” forfattet af Ellen Buttenschön og lokalhistoriker Arne Christiansen kan fortsat 

købes for 50 kr stykket ved henvendelse til Vibeke Dahl fra bestyrelsen. Forsiden til Det sandede Fed var en 

akvarel med motiv fra stranden tegnet af Poul Stenbøg, og denne akvarel har vi fået trykt som plakat, der 
tillige kan erhverves hos Vibeke Dahl. I tråd med tidligere udgivelser har vi indledt et samarbejde med 



Morten Jac, der er initiativtager til udgivelse af en ny fotobog om livet i Risskov anno 2010. Bogen forventes 
færdig ultimo 2010 og GVF har lovet at købe 120 bøger, som vi så vil sælge til fordelagtige priser til 

medlemmerne. Anders Bach og Poul Ib Henriksen vil være fotografer på bogen. Morten Jac vil senere i aften 

komme med et indlæg omkring de tanker og ideer, der ligger bag bogen.  

MOBILMASTER PÅ NDR STRANDVEJ 

Ejerne af Ndr Strandvej 93 har indsendt ansøgning om opstilling af en mobilmast på deres matrikel. Efter 

kontakt fra naboer i området har GVF støttet naboerne i et forsøg på at finde en alternativ placering af 
sådanne master. Vores indsigelser har gået på strålingsfare, støj og arkitektur, og pt er sagen mig bekendt i 

teknisk udvalg, hvor naboerne har fået fortræde.  

REMA 1000-SAGEN 

GVF har tillige med succes støttet vejforeningerne på Birkevej og Elmevej med henblik på at forhindre 
etablering af en Rema 1000 forretning ved siden af Guldbageren. Vores indsigelser var navnlig baseret på de 

trafikale problemer en sådan forretning vil medføre. Sammen med de nævnte vejforeninger blev der 
afleveret 1000 underskrifter mod etablering af en Remaforretning til rådmand Peter Thyssen, hvorefter vi 

ikke har hørt mere til Rema..  

NRGI FIBERNET 

I det forløbne år har vi tillige afholdt flere møde med NRGI omkring muligheden for at etablere fibernet på 
fordelagtige vilkår, men der er ikke kommet et konkret udspil fra NRGI side endnu. Såfremt det kommer, er 

det selvfølgelig ikke en kontrakt GVF kan påtage sig at indgå, men vi vil blot formidle tilbudet til 
medlemmerne eller de enkelte vejforeninger.  

FONDEN FOR ÅRHUS MILJØCENTER 

Vi har hidtil haft GVF´s tidligere bestyrelsesmedlem Hennig Møller med i bestyrelsen for Århus Miljøcenter, 

men GVF har en sådan størrelse, at vi har mulighed for at få en yderligere repræsentant, og der har vi peget 
på Asker Bentsen. Århus MiljøCenter er en selvejende, erhvervsdrivende fond, ledet af forskellige 

brugergrupper; Boligforeninger, grundejerforeninger, parcelhusgrundejerforeninger og lejerforeninger. 

Formålet er at varetage forbrugernes interesser inden for dagrenovationsområdet i bred forstand. Det 
betyder bl.a., at man er høringspart i forhold til Århus Kommune inden for området, herunder planlægning, 

budgetlægning og takstfastsættelse. Derudover har Århus MiljøCenter også til formål at udføre en række 
tekniske, rådgivningsmæssige og administrative opgaver inden for affalds- og miljøområdet. Endelig deltager 

Århus MiljøCenter i og/eller yder støtte til udviklingsprojekter og -tiltag til gavn for forbrugerne.  

GVF SERVICE 

Nogle af Jer har de seneste dage fået tilsendt materiale vedr. snerydning fra ”GVF Service”. Det er privat 
virksomhed, som nu har ændret navn til ”VF Service”. 

DET VAR ORDENE i årets beretning for 2009, som jeg hermed overdrager til forsamlingen til spørgsmål og 

debat. Klaus Gad, Bestyrelsesformand 

 


