
Beretning til generalforsamlingen i GVF den 13. 
marts 2012  

Året begyndte med generalforsamlingen d. 29.3.11, hvor den siddende bestyrelse blev genvalgt. Bestyrelsen 
består af Vibeke Dahl som næstformand, Asker Bentsen, Lene Kok som sekretær, og  Jesper Vedsø Krogh 
som kasserer  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 195.000 kr. 

Hjemmesiden  

I bestyrelsen vil vi gerne have en mere aktiv hje mmeside. Hjemmesiden fungerer som informationskanal for 
DVF, men en lang række vejforeninger kunne også have gavn af at blive frontet på hjemmesiden. Man 
kunne fx have sine regnskaber og referater liggende, så formændene bla. kunne undgå at besvare 
spørgsmål fra div. købere og mæglere omkring forpligtigelserne i foreningen.  

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. Vi bruger dog mange penge  på uddeling af GVF aviser, 
udskrivning af girokort, indkaldelse til generalforsamling mv., så elektronisk kommunikation kunne sikkert 
spare os for nogle omkostninger. Pengene til uddeling går dog til et fornuftigt formål i form børnetennis i 
Skovbakken og håndbold i VRI. 



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

BYVANDRING  

Lokalhistoriker Hans Sylvain Thomsen  gennemførte  d. 22.5.11 kl   en guidet tur i lokalområdet. Vi havde 
håbet på at der kom 30 personer, men der kom knap 200 deltagere selvom det regnede. Den 29.4 og 
20.5.2012 har vi i år arrangeret nye ture med Hans Sylvain Thomsen, så husk at sætte kryds i kalenderen. 

DET VAR ORDENE i årets beretning for 2011, som jeg hermed overdrager til forsamlingen til spørgsmål og 
debat. 

Klaus Gad, Bestyrelsesformand 

 


