Foråret

nr. 1. 2013, 18. årgang

GVF-Avisen
www.fedet-risskov.dk

GRUNDEJERFORENINGEN
VEJLBY FED

Generalforsamling:

Dagsorden:

På valg er:

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag den 26. marts kl. 18.30 på Restaurant
Egå Marina, Egå Havvej 31.

1) Valg af dirigent

Asker Bentsen – modtager genvalg

2) Formandens beretning

Lene Kok – modtager genvalg

3) Fremlæggelse af revideret regnskab
og kontingentfastsættelse

Jesper Vedsø Krog – modtager ikke genvalg

Inden selve generalforsamlingen vil der
være fortælling om museet på psykiatrisk
hospital og dets forestående 160 års jubilæum i april. Ved museumsleder Mia Lejsted og Marianne Bruun.

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
6) Eventuelt
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Valg af revisor
Susanne Dahl – modtager genvalg
I øvrigt henvises til vedtægterne

Generalforsamlingen:
Efter fortællingen fra museet serveres 4
små lune retter + kaffe og kage for 50 pr.
pers.
Selve generalforsamlingen starter ca.
kl.19.30
Af hensyn til mad og borddækning skal tilmelding ske senest torsdag den 21. marts
enten på mail: syren@paradis.dk eller på tlf.
4194 8908 mellem kl. 10 og 17.
Opgiv navn, adr. og tlf. nr. og meld venligst
fra, hvis du bliver forhindret.
På selve generalforsamlingen trækkes der
lod blandt deltagerne om en flot indrammet
plakat, hvor motivet er foreningens sommerkort fra stranden.
Efter generalforsamlingen er der mulighed
for at købe lidt litteratur fra Fedet og sommerkort.
SUPERTILBUD af fotobogen “Nærvær og
fremsyn”. En fremragende og smuk bog
med hundredvis af dejlige billeder fra vort
område. Der er kun få tilbage. Før 375,- NU
175,-.

Der trækkes lod om dette billede til generalforsamlingen.

Plakat med strandmotiv af Poul Stenbøg –
50 kr. Se avisens forsidebillede.
Bøgerne om nybyggerne på Vejlby Fed:
“Det sandede Fed” og “Mit sommerland” –
begge koster 75,- kr.
I sidstnævnte bog fortæller nyligt afdøde
Ellen Buttenschøn om sommerliv i 20-erne,

dengang en vej var et 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
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Regnskab for perioden 01.01. – 31.12 –2012

Balance pr. 31.12.2012

Indtægter

2012

2011

Kontingent		
Salg af kort og bøger
Renter
Annonce
		
Indtægter i alt

93.760		
13.875		
4.820
0

91.060		
17.232		
4.648
5.000

Aktiver

112.455

117.940

Budget 2013
93.000
14.000
5.000
0
112.000

Årets resultat

4

2012

2011

86.454

37.265

106.253
51.390
244.097

103.423
66.294
206.982

		

Udgifter
Gaver
Gebyrer
Generalforsamling
Bestyrelsesrefusion
og –møder
Porto og udbringning
GVF-avisen
Julekort og bøger
Opdatering af hjemmeside
Medlemskartotek
Kontingenter
Andre udgifter
		

Djurslands Bank:
Konto nr.
7264 – 102 598-5
Højrentekonti
7264 - 109 028-6
Konto nr. 7264 - 109 027-8
Aktiver i alt

2.017
916
8.007

2.621
1.262
8.860

3.000
1.000
9.000

11.000
12.000
18.100
7.231
3.869
4.500
700
0

11.000
28.000
23.411
7.956
0
4.500
0
0

11.000
15.000
20.000
8.000
2.000
4.500
1.000
5.000

68.340

87.610

79.500

44.115

30.330

32.500
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Passiver
Skyldige beløb
Egenkapital:
Saldo pr.
01.01.2012
Årets resultat
Passiver i alt

4.500

11.500

239.597

195.482

244.097

206.982

195.482
44.115

Historier fra Risskov:
Vejlby Fed er i dag et fuldt udbygget beboelsesområde. Det er svært at forestille sig,
hvordan her så ud for bare 50 eller 100 år
siden.
På Jacob Adelborgs Allé mødes de ældre
jævnligt til fællestur eller kaffe, og en dag
kom Ellen Lund med en række billeder fra
sine unge dage.
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Læs om Ellen Lund og Jacob
Adelborgs Allé i det tillæg, der
følger med GVF-avisen.

Ellen har boet på vejen siden 1925, fra
hun var 9 år gammel, hun var i familie med
Jacob Adelborg.
Den historie skulle vi have foreviget, og det
blev til det lille skrift, som er sendt ud med
GVF-Avisen denne gang.
Mange af vejene herude har navne efter
nogle, der har boet i området. De historier
skal vi have frem.
Hvis du kender andre historier om vejenes
oprindelse, eller har andre historier om det
gamle Risskov, så kontakt endelig GVFredaktionen, så vi kan få gemt historien om
vores dejlige område.
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Hospitalet i Risskov - 160 års jubilæum
Museum Ovartaci markerer jubilæet den 14.
april ved at kaste fokus på det gamle hospital - alt det arkitekturen og stedet rummer
- de fredede bygninger fra 1800-tallet med
et kunstmuseum, en smuk festsal og en
hospitalskirke samt en park, der af mange
lokale kaldes ”kælkebakken”, men som også
bruges flittigt resten af året.
Hvem var Harald Selmer og M. G. Bindesbøll? Hør om tanker og tiden før samt idéer
til indretningen af fremtidens psykiatriske
hospital.
Alle er velkomne – gratis adgang.
Faktaboks:
Søndag den 14. april 2013 kl. 13-17
Taler om psykiatri og arkitektur og arkitekt
- fra dengang til i dag og fremover
Musik fra 1800-tallet ved Kaare Norge
Særudstilling af kunstner Ivalo Frank
Børneaktiviteter
Rundvisninger på museet
Gratis 1800-tals kaffe & kage
For mere information: www.ovartaci.dk
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Fremtiden for psykiatrisk
hospital i Risskov

Har du brugt
din lokale butik i dag?

Region Midtjylland er nu aktivt i gang med
at undersøge muligheden for at sælge det
psykiatriske hospital i Risskov.
Regionen har i forbindelse med salget indledt et samarbejde med myndighederne om
de fremtidige planlægningsmuligheder.
Kommunen oplyser, at der først vil blive
igangsat lokalplanlægning m.v., når der er
fundet en køber af hospitalsområdet.
Planlægningen forventes udført i samarbejde med en køber af hospitalet i Risskov.

Årets julekort “næsten mere” end udsolgt.
Grundejerforeningens julekort, der i år var den gamle Skydepavillon i Riis Skov og
malet af Poul Stenbøg, blev fantastisk modtaget af medlemmerne.

Projektets tidsplan

Ordene “næsten mere” i overskriften skal forståes sådan, at vi desværre kunne have
solgt endnu flere, end vi havde – tæt op mod jul. Det var lidt atypisk med den sene
købelyst. Mange gik desværre forgæves i den sidste uge op mod jul. Normalt stilner
køb af kort af midt i dec.

I 2013 påbegyndes en udbudsproces med
henblik på at finde et privat konsortium til
OPP-projektet. Den aktuelle prækvalifikation er udbudt på www.eu-supply.com pr.
11. januar 2013.
Sidste frist for ansøgning er den 4. marts
2013, kl. 12.00.
Der udvælges tre til fem virksomheder eller
konsortier.

Vi var ikke forberedt på den situation og siger undskyld til de mange, der måtte gå
forgæves i Djursland Bank. Vi havde fået trykt samme antal som sædvanlig. Næste
gang - julen 2013 - vil Poul Stenbøg igen være kunstneren, og så må vi forhøje antallet, så der er nok til alle.
Efterlysning.
Ligger nogle inde med en god idé til et motiv til 2013, vil vi blive glade for et tip.
Man kan henvende sig på mail: vibeke-dahl@oncable.dk eller tlf. 8617 3750.
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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
Rasmus Challi, formand
Jasminvej 23 - 8240 Risskov
Tlf. 4194 8908
Mail: Rasmuschalli@me.com
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.

