Foråret

nr. 1. 2008, 13. årgang

GVF-Avisen
www.fedet-risskov.dk

GRUNDEJERFORENINGEN
VEJLBY FED

REGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2007 - 31.12.2007
INDTÆGTER
Kontingent
Salg af kort
Annonce avis
Renter

2007
100.380
12.650
0
3.308

AKTIVER
Djursland bank 7264-102598-5

Årets resultat
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90.019

116.338

UDGIFTER
Gaver og blomster
Annoncer
Gebyrer
Generalfors. og bestyrelsesm.
Andre udgifter
Konsulentbistand (Niras mv.)
Porto og udbringning
Parcelhusejernes Landsforening
GVF-avisen
Nyhedsbrev, bøger og rykkere
Medlemskartotek
Køb af kort
Internet
Regnskabsassistance

BALANCE PR. 31.12.2007

90.019

PASSIVER
3.170
5.399
334
49.206
0
0
17.400
1.100
16.283
5.863
4.500
12.875
0
2.189

Skyldige beløb pr. 31.12.2007
Egenkapital

7.500
82.519
90.019

118.317
-1.979

GENERALFORSAMLING

FARVEL OG MANGE TAK!

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejer-foreningen Vejlby Fed
tirsdag den 1. april 2008 kl. 19.30 på
restaurant Egå Marina, Egå Havvej 31.

6. Digelaget Vejlby Fed – evt. spørgsmål
ved Digelagets formand,Ole Blegvad

Dagsorden:

Generalforsamlingen starter med 4 små
lune retter samt kaffe og kage for 50 kr.
pr. person.

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab.
Kontingentfastsættelse
4. Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til sekretær Lene Kok,
Syrenvej 5, 8240 Risskov – evt. på
e-mail: syren@paradis.dk
og være sekretæren i hænde senest 7
dage før generalforsamlingen
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Henning Møller
– modtager ikke genvalg
Vibeke Dahl – modtager genvalg

7. Eventuelt
I øvrigt henvises til vedtægterne

Af hensyn til borddækning og mad skal tilmelding ske senest onsdag 26. marts 2008
på e-mail: vibeke-dahl@ oncable.dk eller på
tlf. 8617 3750 mellem kl. 9 og 12.
Venligst opgiv navn, adresse + tlf.nr.
Venligst meld fra, hvis du bliver forhindret
Selve generalforsamlingen starter kl.
20.45

Vor flerårige leverandør af årets julekort,
akvarelmaleren Poul
Stenbøg, Lærkevej
skylder
mange
Risskov-borgere og
vi i GVF’s bestyrelse
en stor tak.
Poul Stenbøg har
som aftalt malet dejlige kort i 5 år i træk
fra vort smukke område til stor glæde for
mange.
Årets kort fra 2007 er også udsolgt, og det
vil sige, at gennem disse 5 år er ca. 12.000
kort med dejlige Risskov-motiver spredt over
det ganske land.
Grundejerforeningen siger på egne og
Risskov-borgeres vegne: Mange tak!

Venlig hilsen
GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed

Valg af revisor
På valg er:
Ruth Terp – modtager genvalg
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GODDAG OG VELKOMMEN!

NYE TIDER – NYE
KOMMUNIKATIONSFORMER
GVF er en meget stor grundejerforening, og der er et stigende behov for
hurtig kommunikation.
Heldigvis er der en vejforening på en
meget stor del af områdets veje, så en
effektiv måde at kommunikere på vil
være via en fælles mailgruppe.

Årets kort 2008 vil blive malet af
en anden spændende og anderledes
kunstner.
Navnet Birgitte Skallgaard vil være
velkendt for mange i Danmark på
grund af mange udstillinger i hele
landet, og ikke mindst fordi Århus byråd valgte et af kunstnerens billeder
som barnedåbsgave til kronprinseparrets førstefødte, prins Christian.
For dem, der er interesseret i at se
Birgitte Skallgaards tidligere malerier,
kan vi anbefale at studere hjemmesiden: www.birgitteskallgaard.dk, hvor
der er mange dejlige billeder.
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Jeg har tidligere bedt om at få mailadresser på hhv. vejformand og digerepræsentant (hvis det ikke er samme
person). Ca. halvdelen har oplyst mailadresser, men hvis det skal være sikkert, skal jeg have alle.
Også evt. udskiftninger skal selvfølgelig meldes retur.
Så er det ikke allerede sket, så venligst
snarest: Navn, adresse, funktion(er)
telefon og mail til ab@prinfo.dk

@

På GVF’s vegne
Asker Bentsen
Kasserer

DIGEOPGAVEN ER IVÆRKSAT FORNUFTEN HAR SEJRET
Alternativet var sådan set også, at absolut intet
initiativ kunne gennemføres.
Nu kommer vi næppe til at opleve hverken en
regulær syndflod eller tsunamier langs vores
smukke kyst; men både de almindelige, progressivt stigende højvandssituationer og i værste fald
stormflodssituationer med tilbagestrømmende,
opstemmet havvand fra Østersøen er desværre
realistiske risici, som vi jo tidligere har fået bitre
smagsprøver på.
Ved den stiftende generalforsamling den 13.
november 2007 vedtog de 25 fremmødte vejforeningsrepræsentanter med i alt 875 beboermedlemmer enstemmigt, at Digelaget Vejlby Fed (DVF)
blev etableret på det foreliggende grundlag, og
kun 2 af de resterende 6 vejforeninger har udtrykt
tvivl om, at de ønsker medlemskab.
Vi har således klart besluttet, at vi hver især,
som grundejere via vores vejforeninger, vil betale
et årligt beløb til den sammenslutning, som nu
er etableret for vejforeningerne øst for Nordre
Strandvej fra Strandvænget i syd til Rylevej mod
nord under navnet ”Digelaget Vejlby Fed”.
Den årlige kontingentbetaling er budgetteret til
kun kr. 150,00 pr. grundejer, hvilket beløb vel nok
kan findes i de fleste friværdier.

Kontingentindtægterne skal anvendes til
løbende digekvalitetskontrol, kontroldokumentation, effektuering og ganske små
generelle opgaver, akutberedskab samt
ingeniørfaglig rådgivning m.v. i det omfang,
som demokratisk besluttes i repræsentantskabet bestående af de valgte repræsentanter fra de 31 omfattede vejforeninger.
Deciderede digeforhøjelser og vedligeholdelses- eller retableringsopgaver skal fortsat betales af de enkelte veje; men med
professionel rådgivningsstøtte og hjælp fra
fællesskabet til koordinering af entreprenøropgaver således, at alle opgaver udføres
på hensigtsmæssig vis. DVF`s hovedopgave er således i al sin enkelhed at medvirke
til risikoreduktion for oversvømmelser af
vores ejendomme og i yderste konsekvens
optimering af vores muligheder for forsikringsdækning efter stormflodssituationer.
Herudover skal DVF foranledige, at der etableres et velfungerende system for beredskabsvarsling ved højvandssituationer, ligesom vi bør bearbejde de sammenhængende
udfordringer, som består af strandbredder,
høfder, regnvands- og kloakledninger, samt
følgevirkninger af havneudvidelse m.v.
I skrivende stund har Århus Kommune
umiddelbart givet udtryk for, at det er de
private grundejere, som har eneansvaret og

pligtelser, som vi mener, kommunen kan
pålægges.

dermed også alene betalingsforpligtelsen
- ikke bare for diget; men også betalingsansvaret for de øvrige forhold, som på sigt
måske kan koste millionbeløb.
Århus Kommune har indtil videre sagt nej
til vores forslag om, at der i fællesskab blev
indhentet et uvildigt juridisk responsum,
som skulle afdække disse betalingsforpligtelser, og derfor er det helt klart min holdning, at vi i yderste konsekvens kan blive
nødt til at kæmpe for vore synspunkter
- med mindre vi bare vil klappe hælene
sammen og så bare acceptere selv at skulle
betale alle regningerne.
Det er min opfattelse, at Århus Kommune
klart vil foretrække et offentligt digelag
frem for et privat digelag; men i al sin
enkelhed forudsætter etableringen af et
offentligt digelag, at der ikke, som det p.t.
er tilfældet, er en så markant modstand
herfor og dernæst, at denne modstand
ikke kan forventes ændret, så længe Århus
Kommune ikke klart vil vedgå sig de for-

Om vi eventuelt om en årrække, når de
kommunale forpligtelser er klarlagte, skal
konvertere til et offentligt digelag på det
nuværende vedtægtsgrundlag, vil jeg ikke
afvise, da det offentlige digelag alt andet
lige har bedre betalingssanktionsmuligheder end et privat digelag - også selv om et
offentligt digelag ikke kan sidestilles med
en offentlig instans.
Jeg er af flere blevet spurgt om min holdning, hvis en eller et par af de sidste (endnu
ikke tilmeldte) vejforeninger ikke ønsker
medlemskab.
Jeg har ikke svaret præcist herpå; men
egentlig har jeg den opfattelse, at så bør
kontingentet for de resterende veje faktisk
hæves med et beløb, så vi fortsat uden
ændringer kan foretage alle de nødvendige
handlinger - det nytter jo ikke, at vi selv gør
alt det nødvendige, hvis havet kommer ind
fra nabodiget.
Indtil det modsatte er bevist, tror - og håber
jeg stadig på, at vi ender med 100 % solidarisk fornuft.
TAK FOR OPBAKNINGEN
Ole Blegvad
Formand for Digelaget Vejlby Fed
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Et mord

1708 sker der et mord ved hulvejen lige
efter den gamle Egå bro, altså faktisk på
Fedet, for beretningerne er samlet i Egå
sogns lokalhistorie. Egentlig har det måske
karakteren af et slagsmål med dødelig
udgang, men dengang var det mord, og
omstændighederne vejede ikke med.
Et klart billede af hændelsen får vi i en
redegørelse, som præsten i Egå, hr. Jens
Winding, møjsommeligt - på ubehjælpsomt
dansk retskrivning - indfører i kirkebogen.
Hændelsen kan i dette sprog læses i J.G.
Villadsens ”Træk af Egå sogns historie”. Jeg
har ”oversat” det til følgende ekstrakt:

Denne hændelse var barsk, men forudsigelig på den tid, når man skulle befærde det
øde Fed ved juletid i 1708.

Winding bruger stadig kirkesprog, når han
indleder med datoen ”Qvasimogeniti”, der
er den første søndag efter påske, og i 1709
er det d. 31. marts. Begravelsen fandt sted
den 4. søndag i advent 1708, altså 21.
december. Præst Winding skrev den ned ca.
100 dage senere, da dommen var forkyndt.

I denne beskrivelse fremgår det, at arnestedet var på vejen fra Egå, og udåden fandt
sted lige før Gl. Egaa bro. Man var altså
ikke kommet ned på Fedet, da det skete.
Ruten var dengang landevejen, som fulgte
kysten over Fedet og under Riis skovens
skrænter. Det var den landevej, som 1793
blev ophøjet til ”Adel Veien” - {Od’l Vejen}
på den lokale dialekt. Samme vej blev nedlagt 50 år senere, idet der blev åbnet en ny
landevej, ca. hvor Grenåvej nu findes, men
dengang noget mere ydmyg end nu. Den
gik over ny Egåbro.

- Mads Sørensen fulgtes med Niels Jensen
Volding fra Århus, og Mads kunne bekræfte, at Niels Volding fra i et hus i landsbyen
sammen med et par andre Jens Troelsen
og Søren Jørgensen Bjørnsen, og Mads
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havde ikke erfaret skænderier dem imellem
på vejen til (Gl.) Egåbro, men da de var
kommet igennem hulvejen, stod to karle
ved en anden vogn, og Mads fortæller, at
den ene med hug og slag dræbte Niels
Jensen Volding, som den afdødes bekendelse (han var åbenbart ikke død endnu)
og vidner samt siunvidner havde udpeget
Jens Troelsen som stimanden, der havde
overfaldet og dræbt Niels Volding. Og dommeren dømte Troelsen til at bøde med livet
og hans legeme derpå at - lægge på hjul
og stejle - og hans hus skulle tilfalde den
dræbtes arvinger.
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DISTRIBUTION AF
GVF-AVISEN
GVF-avisen har i mange år været distribueret af unge mennesker med støtte
fra forældre/bedsteforældre. Det har vi
med glæde gjort, fordi pengene er gået
til gode formål som skole-/klasserejser og
ungdomsaktiviteter, og det vil vi gerne
fortsætte med. Bladet kommer til alle GVF’s
medlemmer i Risskov.
Det sker af og til, at en husstand mangler
avisen, og det er selvfølgelig beklageligt,
men det kan være svært at finde postkasser nu om dage. De er ofte så diskret og
elegant placeret, at kun er den daglige post
kender ”gemmestedet”
Skulle du være kommet under vejr med,
at du mangler sidst omdelte GVF-avis, er
du altid velkommen til at kontakte en fra
bestyrelsen, og vi retter op på skaden
omgående.
Der er også en anden mulighed – alle vore
overskydende aviser afleverer vi på Risskov
bibliotek, som gerne vil være dig behjælpelig, og endelig kan du gå på hjemmesiden
www.fedet-risskov.dk og finde den der.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

1486 - VAR VORES KASSERERS GLADE BUDSKAB
FORLEDEN.......

KLAGESAG

Så mange husstande er medlemmer af Grundejerforeningen Vejlby Fed, og dermed er vi
klar til kåringen som landet største, hvis ellers sådan en kåring fandt sted.

GVF´s bestyrelse har modtaget en klage
fra et medlem, der bor på strækningen fra
Strandskolen og mod McDonald’s/Q8 på
Grenåvej.

Seneste ryk opad i størrelse er takket være de nye beboere i Strandparken ved Åkrogen,
som alle har meldt sig ind i GVF. Det er vi glade for, og så er der bare at vente på, at omgivelserne ved Strandparken bliver færdige og brugbare, så kan vi glæde os igen.
Og selv om vi tæller mange husstande i GVF, er der plads til flere. Kontakt kassereren
(gerne mail), hvis du eller naboen ikke er medlem.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

På denne strækning er der ikke mindre end
5 affaldsbeholdere, og klageren var træt af,
at de som regel var overfyldte og sparket
omkuld, så vejen flød med ulækkert affald.
GVF besigtigede forholdene og måtte give
klageren medhold - det var ikke et syn,
nogen ville bryde sig om udenfor sin hoveddør.
Man kan diskutere, hvem der har skylden,
eleverne eller fastfood kæden, men en henvendelse til McDonald’s franchisetager blev
positivt modtaget, og ved en genbesigtigelse 11.02.08 var forholdene bragt 100%
i orden, og det er vor opfattelse, at der
løbende vil blive fulgt op fra McDonald’s/Q8´s side, også fremover
Lære heraf: Man skal ikke finde sig i urimeligheder, når man er medlem af Danmarks
største grundejerforening
Asker Bentsen
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VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Har du lyst til at blive medlem af Grundejerforeningen Vejlby Fed - i daglig
tale GVF - har du her 2 muligheder for tilmelding.
Udfyld kuponen her fra bagsiden eller tilmeld dig på e-mail.
Prisen er kr. 80 pr. år for en husstand eller kr. 60 gennem din vejforening.
GVF dækker området fra vandet til banen, Grenåvej, Brovej og Egåen i bredden
og fra Badevej til Åkrogen i længden.
Næsten alle husstande i området er medlemmer, og vi er med ca. 1.500 medlemmer formentlig landets største. Gennem Jeres medlemsskab giver I GVF den nødvendige styrke til at have indflydelse på udviklingen i vort nærområde.
Den årlige generalforsamling finder sted i sidste halvdel af marts, hvor vi meget
gerne vil byde nye medlemmer velkommen.

Undertegnede tilmelder sig Grundejerforeningen Vejlby Fed
Navn:
Adresse:
Send kuponen til
Asker Bentsen - Strandvænget 4 - 8240 Risskov
E-mail tilmelding til
ab@prinfo.dk

BESTYRELSEN
Mona Krog, formand
Strandbyvej 13, 8240 Risskov
Tlf. 8694 9424
Mail: m.krog@webspeed.dk
Vibeke Dahl, næstformand
Humlevej 24, 8240 Risskov
Tlf. 8617 3750
Mail: vibeke-dahl@oncable.dk
Henning Møller
Ahornvej 3, 8240 Risskov
Tlf. 8618 8031
Mail: hmoel@tiscali.dk
Lene Kok, sekretær
Syrenvej 5, 8240 Risskov
Tlf.: 8617 3242
Mail: syren@paradis.dk
Asker Bentsen, kasserer
Strandvænget 4, 8240 Risskov
Tlf.: 8617 8182
Mail: ab@prinfo.dk
Grundejerforeningens
hjemmeside:
www.fedet-risskov.dk

Bladets forside er malet af
Poul Stenbøg, Risskov.

