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GRUNDEJERFORENINGEN
VEJLBY FED

REGNSKAB FOR PERIODEN 2008 - 2009 og 2010 (Budget)

BALANCE

INDTÆGTER

AKTIVER

Kontingent
Salg af kort
Renter
Indtægter i alt

2008

2009

Budget 2010

96.109
8.400
4.356

96.810
9.572
3.666

97.000
9.000
4.000

108.865

110.048

110.000

UDGIFTER

2

2.810
0
189
5.565
0
9.600
15.413
1.231
17.712
0
5.000
10.808
3.360
2.700

2.121
2.344
238
7.402
100
12.000
16.025
0
16.282
1.010
4.500
6.181
0
125

3.000
0
250
7.500
100
12.000
16.000
0
16.500
500
5.000
7.000
0
125

Udgifter i alt

74.388

68.328

67.975

Årets resultat

34.477

41.720

42,025

2009

121.053

163,515

4.058
116.995

4.800
158.715

PASSIVER
Skyldige beløb
Egenkapital

Gaver og blomster
Annoncer
Gebyrer
Generalforsamling
Andre udgifter
Bestyrelsesrefusion og -møder
Porto og udbringning
Parcelhusejernes Landsforening
GVF-avisen
Tryksager
Medlemskartotek
Køb af kort
Internet
Regnskabsassistance
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Djurslands bank
7264-102598-5

2008

121.053

163.515

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed mandag den 29. marts 2010 kl. 19.30 på restaurant
Egå Marina, Egå Havvej 31.
Kom og hør Morten Jac. fortælle om en ny og anderledes bog om Risskov, som er under udarbejdelse.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab og kontingentfastsættelse.
4. Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til Jesper Vedsø Krogh, Syrenvej 2, 8240 Risskov
– evt. på mail: jvk@tangkrogh.dk og være Jesper Krogh i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Evt. forslag vil være på GVF’s hjemmeside 4 dage før generalforsamlingen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
		 Klaus Gad - modtager genvalg
		 Vibeke Dahl - modtager genvalg
Valg af suppleant
På valg er:
		 Claus Møller - modtager genvalg
Valg af revisor
		 Ruth Terp – modtager genvalg
6. Eventuelt
I øvrigt henvises til vedtægterne.
Generalforsamlingen starter med 4 små lune retter samt kaffe og kage for 50 kr. pr. person.
Af hensyn til borddækning og mad skal tilmelding ske senest onsdag 24. marts 2010 på e-mail: vibeke-dahl@oncable.dk eller på
tlf. 8617 5805 mellem kl. 9 og 12.
Venligst opgiv navn, adresse + tlf.nr. Venligst meld fra, hvis du bliver forhindret. Selve generalforsamlingen starter kl. 20.45.
Venlig hilsen GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed
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Badepiger på Fedet i 20’erne
Den første tilflytter var ”Dåreanstalten” – en benævnelse, som man anvendte i det ambitiøse værk ”Trap
Danmark” fra 1859. Dets placering resulterede i at
nogle arealer mod skoven, blev attraktive, og bedrestillede århusborgere fandt en halv snes år senere samme
vej, og byggede ”Landsteder” og ”Villaer” her. ”sommerhuse” - for de blev kun brugt om sommeren, men
var rummelige nok til også at huse tyendet. Man kunne
fra huset høre bølgerne skvulpe i strandkanten, og man
kunne se på dem og man kunne bade i dem. Dette var
velfærdsparadiset, og andre fulgte efter, og der byggedes flere landsteder og den hastigt voksende bebyggelse blev kaldt ”Det århusianske Skovshoved”.
Badesæsonen trak også ”pøbelen” ud til Fedet, de kom
fra middelstanden og fra arbejderkvartererne, de kom
med tog, båd, bus og på cykel, og de okkuperede hele
strandkanten langt ud mod udløbet af Egåen - til stor
ærgrelse for de fastboende. Man kunne især i badesæsonens start læse om det i avisernes harmdirrende
indlæg, højdepuktet var i 20ernes slutning og efterfølgende årti.
På billedet fra 20erne er der endnu fredeligt, og her er
det landstedsfolket i Strandvænget der posserer med
sko eller bare fødder og hat, kyse eller parasol.
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Skovagervej 1946
Skovagervej kort efter dens anlæg ca. 1948. Vejen erstattede en smal skolesti, der kunne føre elever fra Krattet til
skolen i baggrunden via Runddelen. Skolen var anlagt
inden Skolevangens modning, idet der fra denne runddel
udgik 6 veje, hvor den korte vejstump der da hed Vestre
Skolevej, men som senere integreredes i Skovagervej som
efterfølgende blev det nye navn.
Risskov Skole blev opført i 1926 – indviet året efter. Den
skulle da erstatte den gamle forældede ”gule-” samt den
noget nyere”røde” skole i Vejlby. Disse to skoler fungerede som en helhed fra 1901, men efter påbud fra biskop
Johs. Clausen, der under en visitats i Vejlby ankede over
skoleforholdene, blev det vigtigt at placere en ny skole
centralt i den store Vejlby-Risskov kommune, fordi der
var elever også i Krattet og på Fedet, samtidig med at en
ny bydel (Skolevangen) var på tegnebrædtet, som også
kunne forventes at sende en stor tilgang af elever.
Arkitekten der havde fået skoleopgaven var M.B.Fritz
(1868-1942), og han var i forvejen ret meget optaget i
det uheldige i tidens mange ”herregårdsslagtninger”. Han
forudså vanskeligheder med hver enkelt godsejers formåenhed til at opretholde en bestandig drift af de prægtige
slotte i det danske landskab. Han satte derfor i protest

eksemplet Ulstrup slot som forbillede for den nye Risskov skoles ydre
design.
I demokraten blev indvielsen beskrevet med pomp og pragt - uden at
afsløre arkitektens motiv, men man kunne f.eks. læse: ”Børnene skal
ikke selv trække i nogen Snor, men Pedellen kan i Kælderen med visse
Mellemrum foretage Udtømmelsen af Kummernes Indhold. Derved undgaas Vandspild”
Byggestilen på billedet viser tidens villa-stilarter med ”funkis” til højre
for vejen og efterkrigstidens mere spartanske udtryk til venstre - der
illustrerer bygherreønsket om nu og her at bo i villa, som man så senere
kunne få råd til at pynte videre på.

Julekortet 09 - SALIG ER ENGLENES SANG
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Bogen om Risskov er nu på vej
- og vil stadig gerne have din hjælp.
- Hør mere om bogen på generalforsamlingen sidst i marts, hvor Morten Jac er gæst.
Så er Risskovbogen godt på vej. De to
fotografer Anders Bak og Morten Jac har
længe været i gang. Og de tre skribenter
Johan Bender ( der blandt andet har skrevet ”Hurra for Århus” om Landsudstillingen
1909), Dorte Kvist og Dorte Lund har de
første artikler op blokken.
Ideen til bogen ”Risskov - nærvær og
fremsyn” er Morten Jacs. Hans ide er at
dokumentere det liv, der er et særkende
for Risskov, og sætte ord og billeder på de
drømme, områdets beboere har.

Bogen vil skildre områder i Risskov som
f.eks. Stationsgadekvarteret, men også
beskrive, hvad der her og nu optager folk,
og hvordan de ser området i fremtiden.

Der er etableret en hjemmeside til projektet, hvor man kan komme med input til de
særlige steder, og i øvrigt læse mere om
projektet. (www.risskovbogen.dk)

Og Morgen Jac, vil gerne have hjælp fra
andre Risskovborgere og efterlyser steder i området, der betyder noget for den
enkelte og gør området til noget særligt.
Det kunne f.eks. være et sted i Riisskoven,
hvor udsigten er helt unik - det kunne være
en vej, et sted på stranden, et træ - hvad
som helst, der er Risskov, når det er særligt.

Morten Jac har indtil videre hentet sporsorpenge fra blandt andet lokale erhvervsfolk
og hører gerne fra flere.

Hvis du sidder i held
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- kan du vinde Grundejerforeningens plakat
på Generalforsamlingen.

og plakaten kan købes ved henvendelse på
tlf. 8617 3750.

Den er smukt indrammet og kan vindes på
dit indgangsnummer. Foreningen har ca. 15
stk. tilbage - uindrammet. Prisen er 50 kr.

GVF har fået en specialpris på indramning
hos glarmesteren på Fortevej, der giver
15% rabat. Indramningspris 238 kr.
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Bogen er planlagt til 120 sider og bliver i
formatet 30 x 30 cm.

Vejforening

- kom frit frem

Grundejerforeningen kontaktede sidst på året 2009 de
enkelte vejforeninger og deres formænd for at høre, om der
var interesse for et forum, hvor formændene kunne mødes og
drøfte fælles problemer, udfordringer og lignende - og også
gerne komme med forslag til grundejerforeningens bestyrelse.
Mange, men bestemt ikke alle har svaret. Og skal et sådant
forum være slagkraftigt skal det helst være repræsenteret af
mindst 50 procent af vejforeningerne.
Så - er du vejforeningsformand og ved du, du ikke fik svaret
dengang, kommer her en opfordring.
Send en mail til syren@paradis.dk og fortæl, om du / din vejforening er interesseret i et sådant forum.

Opfordring

- til alle julekortskrivere

Grundejerforeningen er rigtig glad for gennem årene at have udgivet
en række julekort, tegnet af lokale kunstnere.
Vi vil gerne have ny inspiration. Kender du en lokal
kunstner, der evt. kunne
levere motiv til julekort,
så mail til
vibeke-dahl@oncable.dk
I øvrigt er det seneste
julekort fra 2009,
Anne Dagøs med englene,
udsolgt.

Bogen om fedet

Grundejerforeningen har endnu et restoplag liggende af ”Det sandede Fed”, en meget
spændende bog, som Grundejerforeningen for ca. 16 år siden medvirkede til at få trykt.
Bogens omslag er en dejlig akvarel, malet af Poul Stenbøg. Netop dette billede blev senere
brugt til det meget populære sommerkort fra Fedet, som foreningen stadig sælger.

Pris pr. stk. 50 kr.

Bogen ”Det sandede Fed” er meget interessant læsning om udviklingen af Risskov fra øde
strandeng med lyng på visse steder til den smukke forstad til Århus, som vi kender i dag.
Det er god og spændende lokalhistorie med mange dejlige og sjove billeder fra det tidligste
Fed.
Den kan varmt anbefales som gave til nytilflyttede. Bogen koster 50 kr. Henvendelse til
Vibeke Dahl – 8617 3750 – vibeke-dahl@oncable.dk
GVF-Avisen - nr. 1. 2010, 15. årgang

7

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
asker.bentsen@gmail.com

BESTYRELSEN
Klaus Gad, formand
Fortevej 84A - 8240 Risskov
Tlf. 2298 3534
Mail: kg@delacour.dk
Vibeke Dahl, næstformand
Humlevej 24, 8240 Risskov
Tlf. 8617 3750
Mail: vibeke-dahl@oncable.dk
Jesper Vedsø Krogh
Syrenvej 2, 8240 Risskov
Tlf. 4128 5531
Mail: jvk@tangkrogh.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: asker.bentsen@gmail.com
Grundejerforeningens
hjemmeside:
www.fedet-risskov.dk

Bladets forside er malet af
Poul Stenbøg, Risskov.

