Referat fra Generalforsamling i GVF torsdag den 31. marts 2016
Afholdt på Restaurant Egå Marina.
Mogens Berg fra Fibia indleder aftenen med foredrag om fiber med internet/TV,
som har ca. 900 tilsluttede i GVFs område.
Han fortalte om og om en ny TV-boks og dens muligheder, herunder at den er
forberedt til Netflix og Ultra HD-fjernsyn med 4K-opløsning.
WAOO TV vil fremover også kunne ses på Android smartphones og tablets, ligesom
det hele tiden har været muligt på Apples enheder.
Til sommer kommer en boks, der forstærker og forlænger det trådløse signal, til de
fjerneste ender af huset.
Vær opmærksom på at oplysninger kan ses på www.fibia.dk, samt på gvf-risskov.dk
under nyheder/Fibernet.
Efter foredrag og spisning startede generalforsamlingen kl 20.00 med ca 90
deltagere.
Generalforsamling:
Valg af dirigent: Svend Aage Helsinghoff blev valgt
Formandens beretning:
I Grundejerforeningen Vejlby Fed har vi to ben at stå på: Det “bløde” der omhandler
fællesskab, og det “praktiske” der handler om forholdet til omverdenen.
Vi starter med de bløde værdier: I GVF ser vi Risskov som en landsby. Det skal være
en landsby, hvor beboerne trives og har en positiv og indholdsrig hverdag, hvor der
er plads til unge og ældre.
-Et sted, hvor man gerne vil bo, og hvor vi passer på hinanden.
I en rigtig landsby har man et forsamlingshus, hvor man mødes. Sådan et har vi i
Risskov i form af Bellevuehallen.
Vi tog i november initiativ til at afholde Sysselmessen i Bellevuehallen. Vi var sent
ude med at annoncere det, så der kom ikke så mange, hverken udstillere eller

gæster, men de der deltog var meget positive, og alle var enige om at det gør vi
igen.
-Her var stenhuggere, malere, nogle der arbejdede i træ, syede patchwork, lavede
keramik og meget andet. Alle fik en god snak og inspiration til at arbejde videre
med.
Som I kan se i den sidste GVF-avis er det på programmet den 27. november, hvor vi
håber mange vil deltage. Vi har lagt datoen, så der også kan købes julegaver, og det
er tiden hvor “vinter-syslerne” går i gang.
Det er en rigtig god måde at møde andre Risskov-beboere, så der er flere på “hilselisten” når vi mødes i hverdagen.
Vi deltog i den årlige affaldsindsamling i april sammen med Dansk
Naturfredningsforening. Familier med børn indsamlede 30kg affald på 2 timer. Et
godt og pædagogisk initiativ, som vi gentager i år.
På Ndr. Strandvej har vi en masse spændende butikker, og det kan være interessant
at vide, hvem der står bag disken. Derfor giver vi de handlende mulighed for fortælle
om deres baggrund i GVF-avisen. Vi er startet med 5 tilfældigt udvalgte butikker, og
turen vil også komme til de andre butikker i området.
Vi håber det bliver godt modtaget, og får os til at støtte om om “landsbyens”
handlende.
Vi har i Risskov et børnehjem, som har ligget der i 60 år, uden at vi egentlig har
mærket meget til det. Vi havde i bestyrelsen besluttet, at årets “Historier fra
Risskov” skulle være om børnehjemmet SØLYST på Ndr. Strandvej - og vi håber den
er blevet godt modtaget. Børnene og pædagogerne på Sølyst var i hvert fald meget
begejstrede for at være centrum for en “historie”.
Da beslutningen om at fortælle historien om “vores” børnehjem var taget, var det
nærliggende at lade indtægten fra salget af årets julekort, gå til børnene. Der blev
solgt julekort for kr. 9.000, som oven i købet blev tredoblet af den lokale fond
“Meyerfonden”, så der kan blive til en sommerferietur til Rhodos for børnene. Det
er børnene på børnehjemmet glade for - og sikkert også Grækerne :)
En stor tak til Meyerfonden for donationen og også til Poul Stenbøg for julekortet,
samt ligeledes til Djursland Bank for at stå for salget.

Risskov er et af de mest velhavende områder uden for Nordsjælland, så det er
naturligvis et attraktivt område for tyvene. Heldigvis kan vi glæde os over at det
generelle fald i indbrud og kriminalitet, også gælder hos os, da antallet af indbrud er
faldet med næsten 23%. Men stadig er antallet af indbrud alt for stort med ca. 200
årlige indbrud. Vi skal dermed stadig alle gøre hvad vi kan for at undgå det, der er så
ubehageligt og krænkende for dem der bliver ramt.
Vi har givet en række gode råd i GVF-avisen, om hvad man selv kan gøre.
Vi vil også opfordre til at tilmelde sig nabohjælp.dk. Har man fx en profil her inde, får
naboerne besked på mobilen, hvis en af naboerne ser noget mistænkeligt.
nabohjælp.dk virker!
GVFs andet ben er det praktiske.
Som vi har hørt fra Mogens Berg fra NRGI er ca halvdelen af beboerne i GVFs
område kommet på fibernet, med de sorger og glæder det giver - forhåbentlig mest
af det sidste…
Vores tre hjertestartere bliver jævnligt tilset af bestyrelsen, og der har heldigvis ikke
været brug for dem.
Vi har desværre oplevet at hjertestarteren ved Børnehaven Labyrinten på Ndr.
Strandvej 159 var blevet udsat for hærværk. Selve hjertestarteren var fjernet og
smidt i et buskads ved Egåparken. En havemand fandt den og kontaktede
leverandøren, som kunne oplyse et tlf.nummer til GVF. Den er nu hjemme igen og i
god behold. Hærværk mod hjertestartere sker meget sjældent, og vi håber det er
sidste gang.
Vi har haft en lille sag om parkering på Havgårdsvej, hvor et firmas kunder
parkerede på vejen, til gene for de øvrige beboere.
I følge Lokalplanen for området må man gerne drive erhverv, men kunderne skal
parkere på firmaets matrikel.
En venlig henstilling fra GVF hjalp.
Den samme klausul om parkering på egen matrikel kan forhåbentlig hjælpe
beboerne på Åmindevej, der er plaget af parkerede biler fra Fitness-centret på
hjørnet af Ådalsvej og Grenåvej. Det er en sag der kører med kommunen i øjeblikket.

En anden sag der er i behandling, drejer sig om et 5 meter højt hegn der er opsat
langs stien ved Egåen, og som generer beboerne overfor på Åkrogs Strandvej. Det er
et hegn op mod Brohavens fællesarealer, som blev ødelagt af væltede træer under
en storm. Det nye hegn er urimeligt højt og skæmmer udsynet for vores
medlemmer. Her forhandler vi med Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune.
GVF har mailadresser på en række vejformænd. Hvis der er vejformænd som vi ikke
har kontakt med, hører vi meget gerne fra dem, så vi har mulighed for at kontakte
dem hurtigt.
En ting vi har brugt kontakten til vejformændene til, har bl.a. været at indhente
erfaringer med asfaltering. Dette er så kun aktuelt for de der bor på private
fællesveje, men et godt eksempel på hvordan vi i GVF kan dele vores erfaringer.
Vores hjemmeside bliver pænt besøgt, og der er efterhånden mange gode
informationer. Vi vil opfordre til at den bruges, både til at indhente information,
men også gerne til aktuel debat, som vi har set omkring fiber, Poul Hansen-grunden
og hospitalet.
Vi har fået en ekstra adresse til hjemmesiden, som er lettere at huske: gvf-risskov.dk
- den gamle adresser kan dog stadig bruges.
Omlægning af buslinier: I forbindelse med den nye Letbane har Midttrafik meddelt
at de to stoppesteder på Åkrogs Strandvej - ved Mågevej og endestationen ved
Åkrogen, der blev betjent af rute 20, nedlægges.
Nærmeste stoppested vil bliver 12’eren, der skal have stoppested på Brovej.
Nedlæggelsen af de to stoppesteder vil medføre op til 1km at gå for beboerne
længst væk.
Dette er ikke i overensstemmelse med Midtrafiks vision, om 4-600m til nærmeste
stoppested.
GVF har indgivet klage til Midttrafik. Sagen skal til sommer behandles i Byrådet.
En stor tak til Rasmus Challi, der har haft 4 år som formand, og som ikke kunne være
her i aften.
Rasmus har travlt med en MBA, små børn og to jobs.
På baggrund af beretningen drøftedes:
Ønske om grundejerforeningen tager initiativ til, at lokalplanen og dens indhold

bringes i fornyet fokus, specielt mhp. at beholde bebyggelsesprocenten, som der er
synspunkter på ikke bør øges, ligesom højdegrænseplaner heller ikke bør øges jfr.
flere indlægsholdere.
Der var ligeledes ønske om at invitere kommunale repræsentanter til næste års
generalforsamling. Formanden besvarer ønsket således, at GVF vil tage initiativ til at
lave et offentligt møde med lokale bygge-/ teknisk- forvaltnings repræsentanter til
drøftelse af bl.a. ovenstående.
Stort engagement i forsamlingen om disse byggeproblemer.
Regnskab:
Fremlæggelse af revideret regnskab og kontingentfastsættelse. Godkendes
Indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg:
Gertrud Iversen, næstformand
Lone Toftgaard
Begge genvalgt.
Randi Vinter vælges som bestyrelsesmedlemmer (tidl. suppleant)
Ny suppleant til bestyrelsen: Anders Warmdahl Mikkelsen indtræder som suppleant,

