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MARINA 

Der var 88 deltagere.  

Bestyrelsesmedlem Vibeke Dahl var forhindret. 

Inden selve generalforsamlingen fortalte leder af Museum Ovartaci på Psykiatrisk Hospital Mia Lejsted om 

museet. Museet har 160 års jubilæum den 14. april og har den dag en række aktiviteter og arrangementer. 

 

Generalforsamlingen. 

 

1) Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Vagn Olsen, der blev valgt. Han kunne notere, at der rettidigt var 

indkaldt til generalforsamlingen. 

 

2) Formandens beretning. Rasmus Challi kunne blandt andet fortælle, at der er fremgang i medlemstallet.  

 

Der er to store byggeprojekter i området – dels et på grunden efter Poul Hansens Tømmerhandel, som 

bestyrelsen løbende har fulgt – dels udflytningen af Psykiatrisk Hospital til Skejby, der betyder, at bygninger 

og park sælges til et privat konsortium. Der er ikke udarbejdet lokalplan endnu. 

 

 

Julekortene tegnet af Poul Stenbøg er forsat en stor salgssucces. Bestyrelsen har i år forsøgt  sig med 

lokalhistorie – nemlig fortællingen om Ellen Lund og Jacob Adelborgs Alle. 

 

Formandens beretning i sin helhed kan læses på grundejerforeningens hjemmeside. 

 

 

Efterfølgende var der spørgsmål  blandt andet om digelauget. 

Det blev præciseret, at digelauget efter en flertalsbeslutning blandt GVF medlemmer er et privat laug med 

egen bestyrelse – og indtil nu har der ikke været kontakt mellem grundejerforeningen og digelauget. 

 

Der var spørgsmål om bestyrelsens deltagelse eller mangel på samme i sagen om kunstgræsbanen ved 

Bellevue-hallen. Larm og lys fra banen generer en række beboere på Themsvej, der nu håber på at kunne få 

et støjværn. Beboerne har på tidspunkt fået at vide, at der ikke var noget GVF kunne gøre i den 

sammenhæng – og føler sig derfor svigtet af bestyrelsen.  

 

Selv om enkeltsager kan have stor bevågenhed i området og bliver omtalt i lokalpressen, opfordrer 

bestyrelsen medlemmerne til også at henvende sig til bestyrelsen.   

 

Bestyrelsen ikke har nogen autoritet overfor myndighederne, men kan f.eks. støtte/ supplere eventuelle 

protestskrivelser. 

 

 

Beretningen blev vedtaget. 

 

 



3) Regnskab og kontingentfastsættelse, Regskabet blev  gennemgået af Jesper Krogh. Kontingentets 

størrelse fastholdes.  

Diskussion om foreningen skal  oparbejde en formue. 

Nej, var svaret. Men udfordringen er at bruge pengene fornuftigt. Her kunne hjertestartere placeret 

forskellige steder i området være en mulighed. Men pt usikkerhed om omfanget af de løbende udgifter. Men 

også vigtigt at have en lille formue, hvis der kommer arrangementer/udfordringer, der koster penge. 

 

 

4) Ingen indkomne forslag. 

 

5) Asker Bentsen og Lene Kok genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Øjvind Serup nyvalgt. Susanne Dahl 

genvalgt som revisor. 

 

6) Eventuelt. 

 

Henning Møller fortalte om et projekt med affaldsspanden for enden af Ahornvej mod stranden. 

De forskellige vejforeninger har forskellige spande, der hentes af forskellige firmaer, der nogle gange kører 

forgæves, fordi spanden ikke er fyldt – eller nogen gange ikke kommer ofte nok, fordi tømningen kører i et 

fast skema.  For at komme ud over det har Ahornvej etableret et forsøg med kommunen og NCC. 

Affaldsspanden ved stranden har en kode, som kan scannes med en mobiltelefon, når spanden er fyldt. 

Beskeden om den fyldte spand sendes så til det firma, der står for affaldstømningen, og spanden tømmes. 

Henning foreslår at samle alle vejformænd til et møde, hvor også en person fra Aarhus kommune og NCC 

deltager i den hensigt at få lavet en permanent ordning, der kan gælde alle veje med affaldsspande mod 

stranden.  

 

Det blev vedtaget at forfølge Hennings ide. 

 

Henning Møller orienterede også om Aarhus Miljøcenter, hvor han og Asker Bentsen fra GVFs bestyrelse 

sidder i bestyrelsen. Aarhus Miljøcenter tager sig af affaldsopgaver, rådgivning, har Ecopark – et 

kontorfællesskab for grønne virksomheder. 

 

 

 

Referent Lene Kok 


