Besked inden Generalforsamlingen…
Vores omdelere har denne gang været lidt uheldige, og ikke haft helt styr på hvem der skulle have aviser og blade. Hvis
alle kan godkende at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt vil generalforsamlingen forsætte…
Generalforsamlingen indvarsles skriftligt mindst 14 dage før med angivelse af dagsorden.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af revideret regnskab og kontingentfastsættelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg.
Eventuelt.

Beretning til generalforsamlingen i GVF den 26. marts 2015
2014 har været et begivenhedsrigt år. Ved generalforsamlingen i 2014 fik vi både nye repræsentanter samt suppleanter i
i bestyrelsen. Selvom det var bedrøveligt at tage afsked med mangeårige og dygtige bestyrelseskollegaer har det dog
også været en fornøjelse at byde nye bestyrelseskollegaer velkommen og se hvad nye ideer kan gøre… Bestyrelses
arbejdet har primært fokuseret på at sikre, færdiggøre og afslutte igangværende opgaver. Der har dog også været fokus
på at evaluere og nytænke eksisterende strukturer i GVF. Alt i alt mener vi i bestyrelsen at 2014 både har budt på
vedligehold af eksisterende fokusområder samt afslutning af flerårige projekter.
Bestyrelsen består af Øjvind Serup som næstformand, Lene Kok som kasserer, Gertrud Iversen og Lone Toftgaard samt
undertegnede Rasmus Challi som formand. Suppleanterne er Randi Vinther og Mogens Brøndum. Vi er lige omkring
1500 medlemmer.

Vedtægter
Der er ingen vedtægtsændringer. Vedtægterne findes på hjemmesiden.

Hjemmesiden
Hjemmesiden har nu fungeret et år, den har været flittigt brugt som informationskanal omkring igangværende
aktiviteter samt flere gange brugt af medlemmer til at komme med indlæg og kommentere derpå. Tilmelding til
generalforsamlingen har ligeledes forgået via hjemmesiden. Hjemmesiden vil nu og i fremtiden være den primære
kommunikationskanal og vi opfordrer alle medlemmer til at bruge den i GVF anliggender som at give informationer,
holde sig opdateret, kommunikere internt mellem de forskellige veje m.m.

Medlemskartotek
Medlemskartoteket er nu sammen med hjemmesiden faciliteret gennem ”Foreninglet” Dette blev nævnt sidste år, og er
gjort for bedre at kunne fremtidssikre systemet og automatisere nogle funktioner. Vi havde håbet dette ville ske som ren
teknisk manøvre, men der er opstået en mindre udfordring omkring girokortene, hvilket gør at de der ikke har kunnet
betale dem bedes forsøge igen efter 1. April, der burde det hele fungere. Alternativt kan man betale i aften via Mobile
Pay eller få et blank girokort… Vi beklager selvfølgelig den ekstra ulejlighed dette kan medføre for nogle medlemmer.

Aviser
Vi har i 2014 udgivet to aviser, og aviserne findes tillige i PDF-form på hjemmesiden. Indholdet i aviserne er som
vanligt, noget af det der rører sig i området, og som bestyrelsen eller andre har fokus på.

Hæfte
for tredje gang har Øjvind Serup været initiativtager til et temahæfte fra området, denne gang historien om badehotellet,
hæftet er skabt i samarbejde mellem historiker Henrik Fode og Øjvind Serup. Aage Lund har endnu en gang været
behjælpelig med sine fotoevner til både for- og bagside. Steen Djervad har lavet en flot tegning. Hæftet blev omdelt

sammen med forårsavisen her i 2015. Stor tak til alle for det fine arbejde. Vi modtager meget gerne forslag og
materialer til kommende hæfter.

Mailadresser
Sidste år nævnte vi at vi havde mailadresser på de forskellige vejformænd. Det er nu endvidere blevet muligt på
hjemmesiden at tilmelde sig GVF’s nyhedsbrev. På den måde kan man få en mere direkte information fra området end
den der er i de to årlige aviser.

Julekort
Der har endnu engang været stor interesse omkring årets julekort. Kortet er malet af Poul Stenbøg, og vi skylder en stor
tak til både Poul Stenbøg samt Djurslands bank, fordi de igen i 2014 påtog sig vederlagsfrit at sælge kortene for os.

Hjertestartere
Projektet med Hjertestartere er afsluttet for denne omgang. GVF har indkøbt tre hjertestartere med skabe og sørget for
de i dag hænger i området. Hjertestarterne hænger flg. steder:
• Fakta Q, Ndr. Strandvej 19
• Lægerne Ndr. Strandvej 101
• Børnehaven Labyrinten, Ndr. Strandvej 159

Fibernet
Som I alle er bekendte med, startede det fysiske arbejde med Fibernet op i efteråret. Vi er glade for, at FIBIA har stillet
op her ved generalforsamlingen og selv om projektets endelige afslutning er udskudt flere gange, ser det nu ud til, at
tilslutningen for de sidste husstande sker inden for nærmeste fremtid.

Affaldsspande ved stranden
GVF har gennem længere tid været i dialog med kommunen, omkring forskellige scenarier for opsætning af
affaldsbeholdere langs stranden. Projektet har været nævnt i tidligere aviser, samt været oppe på generalforsamlingen
sidste år. Vi har forespurgt de berørte vejformænd, på vejene der går ned til vandet, og det virker som om, de fleste har
en løsning der dækker deres behov. Så det er ikke noget vi vil gøre mere ved.
Lige som sidste år, vil GVF i 2015 igen koble sig på Danmarks Naturfredningsforenings landsindsamling af affald
søndag den 19. april 2015. Mere info findes på hjemmesiden.

Rundvisning på Ovartaci Museet
Igen i 2014 havde vi en spændende rundvisning på Ovartaci. Det var en velbesøgt dag, og succesen vil blive gentaget i
2015.

Byggesager
Der kommer en del høringer forbi bestyrelsens postkasse, vi har besluttet at det kun er større sager vi uopfordret og
direkte går ind i. Hvis der derimod er mindre sager en enkelt vej gerne vil sparre med GVF omkring, er man altid
velkommen til at kontakte bestyrelsen. Bestyrelsen har i 2014 valgt at reagere på en høringssag på Platanvej 8.
Af større sager er de to mest i øjenfaldende stadig Poul Hansen grunden samt Psykiatrisk hospital. Begge sager kan
løbende følges i GVF avisen, og gennem hjemmesiden. I forhold til Poul Hansen grunden skrev vi om projektet i avisen
i efteråret 2014. Man kan af det udsendte lokalplansforslag se et forslag til hvordan området kan benyttes. Det er
lokalplan 967.
Hvad angår Psykiatrisk hospital er sagen stadig i opstartsfase ved kommunen og har dermed endnu ikke fået et officielt
lokalplansnummer. I bestyrelsen forsøger vi at holde os opdateret og vil sørge for at informere videre gennem
hjemmesiden.

DET VAR ORDENE i årets beretning for 2014, som jeg hermed overdrager til forsamlingen til spørgsmål og debat.
Rasmus Challi, Bestyrelsesformand

