REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2007 I GVF,
GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED, RISSKOV
Afholdt den 14.3.2007 på SAS – Radisson, Århus – ca. 250 deltagere.

1. Valg af dirigent.
Klaus Gad valgt – erklærede generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Kort gennemgang af indkomne forslag.

2. Formandens beretning.
Der henvises til særligt dokument
Efterfølgende kommentarer:
a) Christian Homilius, LP Bechsvej, om bestyrelsens forslag til et digelag og om kommunens rolle både som
en væsentlig lodsejer og som myndighed.
Ifølge kystbeskyttelsesloven kan en kommune til enhver tid gribe ind overfor et hvilket som helst digelag.
Kommunen kan ikke stille krav om deltagelse, men kan rejse sag efter Kystbeskyttelsesloven.
Opfordring til at medlemskab er tinglyst på den enkelte ejendom, så ingen kører på frihjul. Nemt at lade
kommunen stå for opkrævning af kontingent.
b) Medlem af protestgruppen mod Netto, Skøtt, Åmindevej var kritisk overfor kommunens rolle og
manglende orientering til beboerne. Tilbud om hjælp/støtte, hvis andre kommer i en lignende situation.
c) Ebenhecht, Tulipanvej, med advarsel om at sager lig Nettosagen vil dukke op.
d) Johannes Abildtrup, Sejrs Alle, med advarsel omkring grundvandet.
Det er vigtigt at få undersøgt om grundvandet stiger – eller om øget vand skyldes diget. Vigtigheden af en
fælles attitude overfor forsikringsselskaberne.
Beretningen godkendt

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og kontingentfastsættelse.
Regnskab og kontingent (80 kr for enkeltmedlemmer og 60 kr for vejforeningsmedlemmer) godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag:
Ebenhecht, Tulipanvej, med forslag om at Initiativgruppens forslag, som det mest vidtgående,
behandles før GVFs forslag. Dirigent beslutter at begge forslag fremlægges, før de behandle, og derefter
sættes til afstemning.
a) Forslag fra beboer på, Nellikevej: Problemer med vejsvineri og manglende snerydning. Kan vi finde fælles
fodslag i området?
Konkret forslag fra GVFs bestyrelse om at indhente tilbud fra et antal entreprenører om snerydning og
renholdning af de enkelte veje. Det skal munde ud i en aftale, som vejforeninger og enkeltpersoner kan
slutte sig til.
Flertal for forslaget.

b) Forslag fra beboer på Violvej: Opfordring til at der gøres noget ved problemet med at kommunen ikke
overholder sin pligt til at vedligeholde og renholdearealerne omkring Bellevue.
Forslag fra GVFs bestyrelse om at arbejde for at kommunen overholder sin forpligtelser ved Bellevue.
Forslaget vedtaget.
c) Forslag fra Initiativgruppen om at GVFs bestyrelse bakker op om Initiativgruppens private digelag.
ad c) Chistian Juhl-Sørensen, Initiativgruppen: Et orienteringsmøde blandt repræsentanter for områdets veje
opfordrede til at Initiativgruppen og GFV arbejder sammen om at etablere et digelag. Initiativgruppen
lægger derfor op til et samarbejde og trækker sit forslag tilbage.
d) Forslag fra GVFs bestyrelse om at der nedsættes et bredt udvalg, der skal danne et Dige- og
Kystbeskyttelseslag for at opnå sikre og betryggende forhold bag diget.
ad d) Det foreslås af GVF, at udvalget får Ole Blegvad, Rønnevej, som opmand.
Der er en bred opfattelse af, at han kan samle de forskellige synspunkter omkring et Dige- og
Kystbeskyttelseslag.
ad d) Det foreslås af GVF, at GVFs hjemmeside er forum for beslutninger fra Blegvad-udvalget.
ad d) Ole Blegvad sagde ja tak til opgaven og vil arbejde mod at kunne præsentere et oplæg til næste GVF
generalforsamling – og efterfølgende på vejforeningernes generalforsamlinger.
ad d) Jens Peter Hansen, Havgård Tværvej, gjorde betragtninger om sikkerheden omkring diget.
Forslag fra GVFs bestyrelse vedtaget – indføjet at Ole Blegvad har fået opgaven med sammensætte et
udvalg, der arbejder for at danne et Dige- og Kystbeskyttelseslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
Mona Krog, formand, genvalgt
Asker Bentsen, kasserer, genvalgt
Lene Kok, sekretær, genvalgt
Susanne Dahl, revisor, genvalgt

6. Eventuelt
a) Kritik af at omdelerne af GVF avisen har svært ved at finde postkassen….
b) Hans Andersen, der har arbejdet for GVF i 18, senest som ansvarlig for medlemskartotek og udskrivning
af kontingent, udnævnes som æresmedlem.

