Foråret

nr. 1. 2012, 17. årgang

GVF-Avisen
www.fedet-risskov.dk

GRUNDEJERFORENINGEN
VEJLBY FED

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag den 13. marts
kl. 18.00 præcis på Restaurant Egå Marina, Egå Havvej 31.
Kom og se Torben Rehder fra Safety – Group demonstrere en hjertestarter. Se omtale i bladet.

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 eller på mail til Jesper Vedsø Krogh,
Syrenvej 2, 8240 Risskov eller mail: jvk@tangkrogh.dk senest 7 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag vil kunne
læses på Grundejerforeningens hjemmeside fire dage før generalforsamlingen.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Klaus Gad – modtager ikke genvalg
Vibeke Dahl – modtager genvalg
Valg af revisor
Ruth Terp – modtager genvalg
6) Eventuelt
I øvrigt henvises til vedtægterne
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GENERALFORSAMLINGEN
Efter hjertestarterdemonstration ca. kl. 18.30 serveres der 4 små lune
retter plus kaffe og kage for 50 kr. pr. person.

Plakat med strandmotiv af Poul Stenbøg for 50 kr.. Se avisens
forsidebillede.

Af hensyn til mad og borddækning skal tilmelding ske senest torsdag
den 8. marts 2012 enten pr. mail: syren@paradis.dk eller pr. telefon:
8617 8833 (isenkræmmeren på Violvej, mellem 10 og 17.30).

Bøgerne om nybyggerne på Vejlby Fed: ”Det sandede Fed” og
”Mit Sommerland” – begge koster 75 kr.

Opgiv navn , adr. og telefonnr. – og meld venligst fra, hvis du/I bliver
forhindret.
Selve generalforsamlingen starter 19.15. Der trækkes lod
blandt generalforsamlingens deltagere om 2 eksemplarer af
Risskovbogen ”Nærhed og fremsyn”. Fotobogen af Morten Jac og
Anders Bach fanger i billeder og med ord mennesker og steder i
Risskov – vinterbaderne, skolebørnene og motionisterne – skoven,
de skønne huse og stranden blandt meget andet.

I sidstnævnte bog fortæller Ellen Buttenschøn om sommerliv i
20-erne, dengang en vej var et sandet hjulspor, og badeliv foregik
med opsmøgede bukseben og opkiltede dameskørter.
Grundejerforeningen har også denne aften sommerkort med
kuverter til salg – 15 stk. for 100 kr.
Vel mødt
Venlig hilsen
GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed

Hvis du ikke vinder bogen på generalforsamlingen, kan du købe den
til en særpris af 275 kr. af foreningen. Normalprisen er ellers 375 kr.
Efter generalforsamlingen er der mulighed for at købe:
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Regnskab for perioden 01.01. – 31.12 –2011

Balance pr. 31.12.2011

Indtægter

2011

2010

Kontingent		
Salg af kort og bøger
Renter

91.060		
17.232		
4.648
5.000

94.981		
22.309		
2.524
0

Aktiver

Annonce
		
Indtægter i alt

117.940

119.814

Budget 2012
91.000
16.000
4.000
0
111.000

Årets resultat

4

2011

2010

37.265
169.717
206.982

6.497
165.655
172.152

		

Passiver

Udgifter
Vingaver
Gebyrer
(netbank, kontoudskrifter mv.)
Generalforsamling
Bestyrelsesrefusion
og –møder
Porto og udbringning
GVF-avisen
Tilskud til fotobog / køb
Julekort og bøger
Opdatering af hjemmeside
Medlemskartotek
Kontingenter
Andre udgifter
		

Djurslands Bank:
Konto nr.
7264 – 102 598-5
Højrentekonti
Aktiver i alt

2.621

3.343

3.000

1.262
8.860

793
7.950

1.000
9.000

11.000
28.000
23.411
0
7.956
0
4.500
0
0

15.241
8.515
17.511
45.000
7.379
2.557
4.500
350
238

13.000
16.000
22.000
0
8.000
2.000
4.500
0
5.000

87.610

113.377

83.500

30.330

6.437

27.500
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Skyldige beløb
Egenkapital:
Saldo
01.01.2011
Årets resultat
Passiver i alt

11.500

7.000

195.482

165.152

206.982

172.152

165.152
30.330

Kan du betjene en hjertestarter?
Det er vist de færreste, der kan svare bekræftende på det spørgsmål. Nu får du en chance
for at blive lidt bekendt med en hjertestarter.
Der er hængt rigtig mange hjertestartere op
i Danmark efterhånden. Og det er for længst
bevist, at de redder mange liv.

En del af dem bliver registreret på hjertestarter.dk – og ideen er , at man på forhånd
orienterer sig om, hvor de hænger, så man
ved, hvor nærmeste hjertestarter er, hvis
der opstår en akut situation. Og ved en

ger og vil kunne guide en igennem situationen. Og det er også alarmcentralen, der
sørger for professionel hjælp i form af en
ambulance.
Dog er det vigtig, du undersøger, om den tilskadekomne er ved bevidsthed og derefter
sikrer vedkommende frie luftveje. Derefter
ringer du 112.

Grundejerforeningen vil gerne slå et slag
for hjertestartere, og har kontaktet SafetyGroup, der beredvilligt har stillet Torben
Rehder, Aarhus til disposition, til at demonstrere en hjertestarter.

I Risskovområdet har ”www. Hjertestarter.dk”
registreret hjertestartere ved Egå Marinas
havnekontor, Bellevuehallerne og Føtex
Egå på Brobjerg Parkvej.

Torben Rehder er en travl mand. Han har
givet os en ½ time fra kl. 18.00 – 18.30.

Hermed en opfordring til at få eventuelt
andre hjertestartere i området registreret.

Hans næste demonstration begynder 18.30
og ved tilfældets gunst, er hans næste job i
Egå Sejlklub denne dag.

Kilde: Hjertestarter.dk / Trygfonden

Derfor beder vi om, at man kommer i god
tid, så Torben Rehder kan nå sit næste job i
Sejlklubben 18.30

akutsituation er det vigtigt, at man først
ringer 112, før man løber efter hjertestarteren eller begynder at undersøge, hvor den
nærmeste er.

Der kommer flere og flere hjertestartere
rundt omkring i lokalområderne.

Alarmcentralen har også et overblik over,
hvor de registrerede hjertestartere hænGVF-Avisen - nr. 1. 2012, 17. årgang
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TAG MED PÅ TUR
Grundejerforeningen gentager sidste forårs guidede tur rundt
i det gamle Risskov og håber på bedre vejr end sidst.
Vi går fra Ndr. Strandvej over Strandvænget og Stationsgade til
Krattet og Hospitalet.
Og i år har vi to ture: Første tur finder sted søndag den 29. april og
anden tur søndag den 20. maj. Begge ture starter ved Irmas gavl
(Ndr. Strandvej) kl. 13 . Rundviser er igen Hans Sylvain Thomsen.
-	Den ældre del af Risskov er markant anderledes end det øvrige
Risskov, fortæller Hans Sylvain Thomsen og uddyber:
-	Her er en charmerende blanding – nogle vil måske kalde det
et stilistisk rod - af gamle huse fra omkring år 1900 og helt nye
huse af i dag. Der er ingen veje, hvor husene ligner hinanden. Og
selv om området aldrig har været en landsby, er der alligevel et
landsbypræg over områdets veje og med banen, der skærer lige
igennem. Og mange af husene gemmer på en god historie!
Hans Sylvain Thomsen har boet i Risskovområdet siden 1968
og i det kvarter, han fortæller om, siden 1974. Han er uddannet
historiker og har en bred undervisnings – og formidlings erfaring.
TIP: Klip siden ud og gem den – så du husker, hvornår turene er.

6

GVF-Avisen - nr. 1. 2012, 17. årgang

Rundturen sidste år måtte foregå i selskab med paraplyer

RISSKOV PÅ UDSALG

Julekortet 2011 – stor succes
Årets dejlige julekort fra Riis Skov med Vandrehjemmet og Skovfogedhuset blev meget
vel modtaget af vore medlemmer. Ingen tvivl om at Poul Stenbøgs dejlige akvarel var et
glædeligt gensyn.
Det første oplag blev usandsynlig hurtigt udsolgt, så hurtigt at vi måtte genoptrykke i en
fart. Også dette oplag blev totalt udsolgt. Så alt i alt er der i den forgangne jul sendt 3.500
julekort til nær og fjern. Vi ved fra mange udsagn, at de kort der især bliver sendt til gamle
Riisskovborgere i det fjerne, vækker stor gensynsglæde.
Oven på sådan en succes – ligger det lige for, at spørge om Poul Stenbøg også vil male
dette års julekort.

En usædvanlig flot og anderledes bog
om Risskov med fantastiske billeder,
der dækker hele årets gang.
Det er en drøm af en gave til tidligere
Risskovborgere. Det kan vi roligt sige,
fordi vi har fået så mange positive meldinger vedr. julekort med akvareller fra
kendte Risskovsteder.
Vi sælger nu restoplaget, der er nedsat med 100 kr.
Normalprisen hos boghandleren er
375,- kr.
Igennem GVF så længe lager
haves kun 275,- kr.

Vi har spurgt. Og svaret var: Ja, så gerne..
GVF-Avisen - nr. 1. 2012, 17. årgang
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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
Jesper Vedsø Krogh, Syrenvej 2 , 8240 Risskov
E-mail tilmelding til
jvk@tangkrogh.dk

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, kasserer
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
Strandvænget 4, 8240 Risskov
Tlf.: 8617 8182
Mail: asker.bentsen@gmail.com
Grundejerforeningens
hjemmeside:
www.fedet-risskov.dk
Navngivne indlæg er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med foreningens opfattelse, og
fremstår på bidragyderens ansvar.

Bladets forside er malet af
Poul Stenbøg, Risskov.

