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AffAldsordning i området
GVF har igennem længere tid undersøgt forskellige  
mulig-heder for at få flere affaldsspande op langs stranden. 
Pt. er der flere scenarier i spil. Når der foreligger noget  
konkret, vil vi tage kontakt til de berørte vejes vejformænd,  
for at høre om der er interesse for en fælles løsning. 

Poul HAnsen grunden
Som alle kan se, er bygningerne på Poul Hansen grun-
den nu revet ned, og det ser umiddelbart ud til, at man 
er klar til at bygge. 

I den forbindelse har GVF har været i kontakt med kom-
munen, der fortæller, at lokalplansarbejdet endnu ikke 
er afsluttet, men man forventer snart at udarbejdelsen af 
lokalplansforslaget er færdigt. 

Når lokalplansforslaget foreligger, kommer der en proces 
med indstillinger til byrådet samt deres behandling og 
offentliggørelse af sagen. 

Kommunen forventer først at lokalplanen er endelig 
vedtaget i efteråret 2014, hvorefter byggeriet kan påbe-
gyndes. 

Alle kan følge lokalplansarbejdet på kommunens hjem-
meside, hvor den har nr. 967. 
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GVF kobler sig på Danmarks  
Naturfredningsforenings landsindsamling 
af affald søndag den 27. april.  
Vi går området og især stranden efter for 
alt det, der burde have fundet vej til en   
affaldsspand.

Vi starter ved Bellevuehallen kl. 10.00

Danmarks Naturfredningsforening stiller 
med poser, og affaldet bringes tilbage til 
start, hvor det vejes  og afleveres samlet til 
genbrugsstationen. 

Læs i øvrigt om affaldsindsamlingen på 
Danmarks Naturfredningsforenings  
hjemmeside: www.dn.dk

REN RISSKOV
- 27. april samler vi affald
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regnskAb for Perioden  
01.01. – 31.12 –2013
   Budget
Indtægter 2013 2012 2014
Kontingent 93.160 93.760 93.5000 
Salg af kort og bøger 11.975 13.875 11.000
Renter 3.622  4.820 5.000
Tilbageført fra Brix Grafik  16.281
Ikke bogført overskud  140 0 0

Indtægter i alt 112.455 117.940 112.000

Udgifter
Gaver 5.645  2.017  3.000
Generalforsamling 9.788  8.007  10.000
Avis (plus for 2013 hæfte Ellen Lund) 28.948 18.100  30.000
Udbringning 13.900 12.000  14.000
Julekort   7.231  10.000
Medlemskartotek 4.500 4.500  5.000
Hjemmeside  3.869  5.000
Bestyrelsesrefusion og møder  12.015 11.000  12.000
Kontingenter, abonnement 375  700 500
Underskriftsindsamling 250  
Gebyrer, E-bank m.v. 688   916  1.000
Udgift kort og avis 2012  16.281  

Udgifter i alt  92.390 68.340  90.500

Årets resultat  32.788 44.115 

bAlAnce  
Pr. 31.12.2013

Aktiver 2013 2012
Djurslandsbank 102 598-5 100.056 86.454

Djurslandsbank 09 028-6 109.158 106.253

Djurslandbank109 027-8 67.671 51.390

Igangværende aktiviteter 9.150 

Aktiver i alt 286.035 244.097

Passiver  

Skyldige beløb 9.150 4.500

Saldo pr 1.1.2013 244.097 

Åretsresultat 32.788 

Passiver i alt 276.885 239.597

BALANCE 286.035 244.097

Regnskabet er endnu ikke revideret.

Regnskabet er endnu ikke revideret.



GENERALFORSAMLING 25.3.2014 kl. 18.30/20.00
Der indkaldes til ordinær generalforsam-

ling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed  

tirsdag d. 25. marts kl. 18.30 på  

Restaurant Egå Marina, Egå Havvej 31.

Inden generalforsamlingen vil arkitekt 

Jørgen Serup fra Psyk. Hospital fortælle 

om Bindesbølls bygninger.

Generalforsamlingen starter kl. 20.00

GENERALFORSAMLINGEN:
Efter indlægget om Hospitalets bygninger 

serveres der 4 lune retter + kaffe og kage 

for 50,- kr. pr. pers.

Selve generalforsamlingen starter ca. kl. 

20.00.

Af hensyn til mad og borddækning skal 

tilmelding ske senest torsdag den 20. 

marts enten på mail: ojvinds@mac.com 

eller tlf. 3136 2966 mellem kl. 10 og 17.

Opgiv antal, navn og TELEFONNUMMER. 

Meld venligst fra hvis du bliver forhindret.

På selve generalforsamlingen trækkes der 

lod blandt deltagerne om to gaver. En flot 

indrammet plakat, hvor motivet er for-

eningens sommerkort fra stranden og den 

flotte bog fra Risskov med mange flotte 

fotos: Nærvær og fremsyn.

Efter generalforsamlingen er der mulig-

hed for at købe lidt litteratur fra Fedet og 

sommerkort.

DAGSORDEN
1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af revideret regnskab og  

 kontingentfastsættelse

4)  Indkomne forslag

 Forslag, der ønskes behandlet på ge- 

 neralforsamlingen, skal være indsendt  

 skriftligt eller på mail til:  

 Øjvind Serup,  

 Jacob Adelborgs Allé 6  

 eller mail: ojvinds@mac.com senest  

 7 dage før generalforsamlingen.  

 Eventuelle forslag vil kunne læses på  

 grundejerforeningens hjemmeside  

 (www.fedet-risskov.dk) 4 dage før  

 generalforsamlingen.

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer

6)  Eventuelt

PÅ VALG ER:
Rasmus Challi – modtager genvalg

Vibeke Dahl – modtager ikke genvalg

Asker Bentsen – modtager ikke genvalg

VALG af to suppleanter
1) Max Ihler – ønsker ikke genvalg

2) Extra suppleant

VALG af revisor
Ruth Terp – modtager genvalg

I øvrigt henvises til vedtægterne

Vel mødt.
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GVF er løbende i dialog med både regio-
nen og kommunen omkring processen ved 
OPP projektet samt fremtidsscenarierne for 
Psykiatrisk hospital med de dertil hørende 
arealer. Regionen har oplyst GVF at selve 
indleveringsfristen er blevet forlænget, så 
budene skal være afleveret den 31. marts 
2014.  Af de tre indbudte konsortier er der 
nu kun to tilbage til at afgive deres bud på 
den samlede opgave. Regionen forventer 
at kunne offentliggøre en endelig vinder 
ultimo juni 2014. 

Kommunen oplyser, at det først er når 
det vindende konsortium er udpeget, at 
lokalplansarbejdet med kommunen og det 
vindende konsortium påbegyndes. Det vil 
være i denne fase, at  der kommer hørin-
ger samt evt. borgermøder. 

GVF har ligeledes været i dialog med 
Vejlby-Risskov Fællesråd, som har taget 
initiativ til at arrangere et borgermøde der 
i store træk har til formål at give indblik i 
udbudsprocessen hos regionen samt den 
kommende udviklings- planlægningspro-
ces hos kommunen. Ved mødet er der 

både inviteret repræsentanter fra kommu-
nen samt regionen. Mødet afholdes den 
24. februar 2014 og falder dermed lige 
mellem deadline og udgivelsen af GVF avi-
sen. Invitation til borgermødet er udsendt 
til vejformænd i området samt skiltet med 
ophæng i bl.a. Bellevue. 

På nuværende tidspunkt er det først i for-
året 2019, at hele udflytningen til det nye 
psykiatriske hospital ved Skejby er gen-
nemført, og først derefter kan området i 
Risskov fuldt omdannes. Om der vil ske en 
etapedeling og dermed en gradvis udflyt-
ning og omdannelse i Risskov er der for 
nuværende ikke oplyst noget om. 
Både på den korte- og lange bane vil der 
løbende være aktiviteter samt udviklings- 
og lokalplansarbejde for området  ved 
Psykiatrisk hospital i Risskov. Vi forsøger at 
være opdaterede, og vil løbende give sta-
tusinformationer.

Sammen med denne GVF-avis, får du et 
hæfte om historien bag hospitalet. Den er 
skrevet af historikeren Johan Bender, der 
selv bor i Risskov.

PSyKIAtRISK 
HOSPItAL
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Efter generalforsamlingen 
er der mulighed for at købe 
litteratur fra Fedet  
og sommerkort

SUPERTILBUD på fotobogen 
“Nærhed og fremsyn”. 
En utrolig smuk bog med hundredvis 
af dejlige billeder fra området. Der er 
kun få tilbage. 
Før 375,- NU 175,- kr.

Plakat med strandmotiv af Poul Sten-
bøg - 50,- kr.

Bøgerne om nybyggerne på Vejlby 
Fed: “Det sandede Fed” og  
“Mit sommerland” 
Pris pr. stk. 75,- kr. 
I sidstnævnte bog fortæller 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.

Grundejerforeningen tilbyder medlem-
merne at komme med på en rundtur på 
Museum Ovartaci, både kunstmuseet 
og det psykiatri-historiske museum.

En rundtur tager to timer og er med 
kaffe/te og kage bagefter. Egen beta-
ling 25 kroner.

Vi har booket to rundvisninger: lørdag 
den 17. maj og lørdag den 24. maj, 
begge dage kl. 14.     

Der er plads til 20 personer på hver 
rundvisning, og pladser tildeles efter 
først til mølle princippet. Send mail til 
syren@paradis.dk eller ring 23110795  
efter kl. 19.

Husk at melde fra, hvis du alligevel ikke 
kan deltage, så en anden kan få din 
plads.

Der er to pladser at booke pr. medlems-
skab af GVF.

Kunstmuseet rummer kunst og billeder, 
skabt af stedets patienter. Mest kendt 
er Ovartaci eller Louis Marcussen, som 
han egentlig hed.

Ovartaci var uddannet malersvend og 
udviklede sin helt egen fantasifulde 
malerstil i de 56 år, han var indlagt, ind-
til sin død i 1985. Og i 1979 deltog han 
i en udstilling på Louisiana.

tAG MED PÅ RUNDVISNING....



Undertegnede tilmelder sig Grundejerforeningen Vejlby Fed

Navn:

Adresse:

Send kuponen til
Lene Kok, Syrenvej 5, 8240 Risskov 

E-mail tilmelding til
syren@paradis.dk

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

Øjvind Serup, sekretær
Jacob Adelborgs Allé 6, 8240 Risskov
Tlf. 31 36 29 66
Mail: ojvinds@mac.com

Lene Kok, kasserer
Syrenvej 5, 8240 Risskov
Tlf.: 23 11 07 95
Mail: syren@paradis.dk

Grundejerforeningens 
hjemmeside:
www.fedet-risskov.dk

Navngivne indlæg er ikke nødvendigvis i overens-
stemmelse med foreningens opfattelse, og frem-
står på bidragyderens ansvar.

Bladets forside er malet af 
Poul Stenbøg, Risskov.

BEStyRELSENVELKOMMEN 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 medlem-
mer formentlig landets største. Gennem Jeres medlemsskab giver I GVF den nød-
vendige 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.


