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Indbruddene i Risskov er faldet med 22,9 %

Årets julekort var malet af Poul Stenbøg.
Indtægten ved salget gik ubeskåret til Børnehjemmet
Sølyst på Ndr. Strandvej.

Af fhv. kriminalkommissær Mogens Brøndum, best.medlem i GVF

Meyerfonden har tidligere støttet Sølyst og tredoblede
beløbet der kom ind.

Den landsdækkende tendens med fald i indbrud har også haft sit positive indtog i Risskov,
hvor der i 2014 var ialt 262 indbrud (229 villaer og 33 lejligheder), hvilket i 2015 blev
reduceret til 202 indbrud (182 villaer og 20 lejligheder). Altså et fald på 22,9 %.

GVF siger tak til alle!

Det er vigtigt, at vi ALLE er med til at fastholde denne positive udvikling i vores område,
idet det giver os alle tryghed, og rådet skal stadig være, at vi alle (fortsat) har stor fokus på
samtlige ændringer i normalbilledet i hverdagen - såsom køretøjer og personer, der udviser
mistænkelig adfærd.

Julekort og lokal fond sender
børnene til Rhodos

Et foto med Smartphonen af mistænkelige køretøjer etc. er altid både præventivt, og ikke
mindst en god mulighed for politiet at efterforske videre ud fra.

Lone Toftgaard fra GVF (venstre) og Fritse Meyer fra Meyerdonationen
(højre) overrækker leder af miniinstitutionen Sølyst Jill Enough en check på
henholdsvis 9.000 kr. , som er indkommet fra salg af GVF-julekort i 2015,

Lad os derfor stå sammen omkring en fælles indsats for et yderligere fald i indbruddene
her i 2016, og her følger en række råd til at undgå indbrud:

og 27.000 kr. som meyerdonationen (tidligere Fritse og Jens Meyers Fond)
valgte at støtte op om og at tredoble beløbet.

• Husk at alle vinduer skal være lukket forsvarligt og alle døre låst. Yderdøre bør have to
låse. Gode og sikre låse er borebeskyttede og har en høj dirkeog kopieringssikkerhed.

Pengene, oplyste Jill Enough, skal bruges til en charterferie, og det er hele
lokalsamfundet der med midler fra blandt andet GVF, meyerdonationen og

• Pas på med at udstille dine værdigenstande. Især hvis du er bortrejst, bør du placere
dine værdigenstande, så de ikke er synlige fra vinduerne.

Lop de Lux er med til at give børnene en dejlig ferie på Rhodos i sommerferien.

tænd/slukur, så der først er lys i huset ved aftentide. Husk også at give naboen besked, når
du er bortrejst.
• Når der holder en bil parkeret i carporten eller foran huset, er der stor sandsynlighed for,
at tyven tror du er hjemme. Når du er bortrejst, kan du eventuelt få naboen til at parkere
sin bil foran dit hus.
• Lad ikke dine haveredskaber eller en stige ligge frit fremme, så tyven kan bruge dem til
at skaffe sig adgang til huset. Lås dine haveredskaber inde i kælder eller udhus. Lås stigen
fast.
• Når din udendørs skraldespand er tom, er det et tegn på, at du ikke er hjemme. Lav en
aftale med familie, venner eller en nabo om at smide en pose i din skraldespand, når du er
bortrejst.
• Uorden hører til dagens orden. Lidt legetøj, en kurvestol m.v. får huset til at virke beboet.
Derfor bør du ikke være alt for ivrig efter at rydde op, inden du tager væk. Sørg også for at
græsset bliver slået eller at der bliver ryddet sne.
• Når din postkasse ikke bliver tømt, er det et tegn på, at du ikke er hjemme. Lav en aftale
med familie, venner eller en nabo om at tømme din postkasse, når du er bortrejst.
Med vasketøj på tørresnoren virker det som om du er hjemme. Lav en aftale med naboen
om at bruge din tørresnor når du selv er bortrejst og omvendt.

• Udendørsbelysning med tænd/sluk-føler skræmmer tyven. Ingen tyve bryder sig om at
blive set. Når udendørslyset tænder, virker huset beboet og naboer og forbipasserende får
bedre mulighed for at opdage et eventuelt indbrud i tide.

Fritse Meyer udtaler:
Oplevelsen er med til at give børnene noget at fortælle deres skolekammerater om, at de også skal noget dejligt i deres sommerferie, og ikke bare skal
være derhjemme. Så jeg synes, at det er flot, at lokalsamfundet kan bakke

• Et mørkt hus kan være et tegn på, at der ikke er nogen hjemme. Lad et par lamper være
tændt, når du forlader huset. Lad radioen spille. Er du væk i længere tid kan du tilslutte et

op omkring VORES børn på Sølyst.
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REGNSKAB GVF 2015

GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I GVF
TORSDAG 31. MARTS KL 18.30/20.00

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning

91.560
9.425
557
101.542

Ruth Terp modtager genvalg

Hvis du ønsker at deltage i spisning, skal der tilmeldes på hjemmesiden:
gvf-risskov.dk eller evt. på mobil: 3136 2966 (mellem 10 og 17) senest
lørdag den 26. marts.

6. Eventuelt

ÅRETS RESULTAT

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sendt

AKTIVER
bankkonti

4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
PÅ VALG ER

Desuden valg af nyt best.medlem, da Rasmus Challi udtræder.
VALG AF REVISOR

til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.
Eventuelle forslag kan læses på hjemmesiden senest tre dage før

Meld venligst fra, hvis du bliver forhindret.

generalforsamlingen.
I øvrigt henvises til vedtægterne, der ses på hjemmesiden.

På GVFs hjemmeside kan du se billederne fra sidste år: gvf-risskov.dk
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94.205
8.775
8
102.988

Lone Toftgaard, best.medl. – modtager genvalg

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og kontingentfastsættelse

Gertrud Iversen, Næstformand - modtager genvalg

I november måned holdt vi den første Sysselmesse i Bellevuehallen. Fremmødet var
begrænset, da vi var sent ude med invitationer - både til udstillere og gæster, men
det var en stor succes, både hos de der viste hvad de lavede, og de der kom og fik
inspiration med hjem. -Et par julegaver blev også købt...
Der var en keramiker, en der syede billeder, en lavede figurer i træ, en huggede i
sten, og så var der malere m.m.
- En herlig blanding af professionelle og glade amatører.
Vi har reserveret en hal i Bellevuehallen søndag den 27. november fra kl. 14 - 17.
Reserver datoen allerede nu. Der kommer mere i næste nummer af GVF-avisen til
efteråret - også om hvor du henvender dig, hvis du vil vise dine sysler.

2014

Efterfølgende er der lækker buffet med lune retter, kaffe og kage for kr. 50 pr
deltager.
Drikkevarer er for egen regning.
Selve generalforsamlingen starter kl. 20.00.
Betaling ved indgangen.

Der er adgang fra kl. 18, og kl. 18.30 vil en repræsentant for NRGI/Fibia fortælle om
forløbet af etableringen af fiber i Risskov. Der vil være teknikere tilstede, der kan
svare på spørgsmål om dit internet og TV - hvilke kanaler kan du få etc.

SYSSELMESSEN 2016...

2015

UDGIFTER
avis
18.241
hæfte
11.555
julekort
7.375
udbringning
13.500
generalfors.
11.570,00
rundvis.museer
1.580
hjertestarter
0
bestyr.honorar
12.000
gaver
4.119
hjemmeside
9.345
foreninglet/medl.kartotek
7.052
diverse
857
diverse bank
1.392
donation børnehjem
9.000
udgifter i alt
107.586

Det er tid til den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Vejlby Fed:
torsdag den 31. marts på Egå Marina, Egå Havvej 31.
Annette Møllegaard fra Jacob Adelborgs Allé
viste sine syede billeder, og Ole Vandborg Mikkelsen, Strandbyvej, fortalte om at hugge i sten.

INDTÆGTER
kontingent
salg bøger julekort
renter
indtægter i alt
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19.358
7.308
9.850
15.300
11.120
2.735
72.792
12.000
1.808
17.044
5.457

budget 2016
95.000
8.000
103.000

178.376

19.000
8.000
8.000
15.000
12.000
1.400
0
12.000
2.000
5.000
7.000
1.000
1.400
8.000
99.800

-4.598

-76.834

3.200

190.803

200.500

1.554

PASSIVER
skyldige beløb
saldo 1.1.15
186.401
årets resultat
-4.598
passiver i alt

9.000

14.099

181.803

186.401

BALANCE

190.803

200.500

Butikkerne
på Ndr. Strandvej
Strandvej nr 124 allerede med det samme. Det var et hårdt arbejde at bygge en så dejlig

Hvem står bag disken i de mange lækre specialbutikker vi har i Risskov?
Dem vil vi gerne portrættere i dette og de kommende udgaver af GVF-Avisen.

kundekreds op, som jeg stadig har i dag.
Da lokalet blev for trangt, var jeg heldig at få tilbudt dette lokale jeg har i dag. Alle mine

Denne gang kan du læse om:

kunder flyttede med, og der er kommet rigtig mange nye fra nær og fjern. Mange af mine

• Risskov Krop- og Hudpleje, Ndr. Strandvej 74
• Malling LIVING, Ndr. Strandvej 53
• Jessen Bellevue, Ndr.Strandvej 53
• Risskov Blomster, Nordre Strandvej 136
• Viable, Nordre Strandvej 58

kunder har anbefalet mig til andre, og det takker jeg dem mange gange for.
Jeg har valgt at åbne skønhedsklinikken på Ndr. Strandvej, fordi jeg er opvokset i Risskov,
og kender området rigtig godt.
Jeg har valgt denne type butik, fordi jeg altid har interesseret mig for hudpleje og skøn-

Vi mødes ved Bellevuehallen kl. 10,
og kl. 12 vejer vi alt det indsamlede affald.

hed.

OVARTACI - STØTTEFORENING OG FRIVILLIGE
Der er ved at blive etableret en støtteforening for Museum Ovartaci på Psykiatrisk
Hospital. Foreningen skal sikre, at museerne også eksisterer efter 2016, hvor museerne
på grund af udflytningen af psykiatrien til Skejby ikke længere kan være i de nuværende
rammer.
Støtteforeningen vil arbejde på flere forskellige løsninger enten lokalt eller andre steder i
Aarhus og holder stormøde mandag den 4. april kl. 19 i den store kantine/vandrehal på
Psykiatrisk Hospital (på venstre hånd ved indkørslen).
Senest er der dog kommet en åbning fra kulturminister Bertel Haarder, der har sagt, han
er villig til at se på muligheden for, at staten overtager museerne.

TAG MED PÅ MUSEUM OVARTACI
Igen i år inviterer GVF til rundvisning på Museum Ovartaci - kunstmuseet og det
psykiatrihistoriske museum. Og måske er det sidste chance for at opleve de unikke
samlinger i de ”originale” omgivelser.
Rundvisningen er lørdag den 30. april fra kl. 14 til kl.16, hvor kyndige guider vil lede
turen gennem de to museer.
Tilmelding er nødvendig, da deltagerantallet er begrænset til 20, og der kan bookes
to pladser pr medlemskab af GVF.
Prisen, som også inkluderer kaffe/te og kage, er 20 kr. pr deltager.
Tilmelding på mail til: kasserer@gvf-risskov.dk

Iøvrigt mangler museerne frivillige både til butik og til reception og til de kreative værksteder.
Interesserede kan henvende sig pr tlf: 7847 0400 eller mail: museum@ovartaci.dk
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Lige nu er det der sælger godt Derma Oxy ansigtsbehandling. Det er den perfekte behandling, nu når vejret er koldt, og huden er tør og træt. Under hele behandlingen arbejder
vi med en maskine der booster huden med fugt. Efter behandlingen føler kunden sig
afslappet og godt tilpas, og huden føles blød, og ser fantastisk flot ud. Det er den perfekte

Risskov Krop- og Hudpleje, Ndr. Strandvej 74
Mit navn er: Wendy Annette Thomassen.
Jeg har én ansat og har været på Ndr. Strandvej i 20 år. Jeg havde 20 års jubilæum d. 25

behandling, inden bryllup og fester, eller efter sygdom hvor huden og kunden trænger til at
blive afstresset, og blive taget kærligt af. Det skal prøves.
Det har været en ganske særlig dag, når kunderne er glade og tilfredse. Når de siger til

september 2015.

mig, at jeg altid giver dem ærlige svar, og rådgivning. Og når kunderne hygger sig, og

Da jeg havde arbejdet i et foto firma i 16 år, tænkte jeg at nu ville jeg prøve noget nyt.

meget taknemmelig over, og det takker jeg vores kunder for. Det er jo dem i den sidste

Jeg uddannede mig til hudterapeut og fodplejer, og var heldig at få lokalet på Ndr.

slapper af i de hyggelige omgivelser. At vi har mange tilfredse og trofaste kunder, er jeg
ende, der er med til at klinikken, lige har fejret 20 års fødselsdag.
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Placeringen af butik og showroom på Ndr. Strandvej var vigtig for variationen af de ydelser,
som Rikke Malling leverer. Udover at designe egne produkter har Rikke også indkøbt andre varer til butikken, som understøtter hendes univers. Men Rikke indretter også private
hjem og derfor er placeringen i Risskov vigtig for at udbyde denne service.
Butikken fungerer både som butik og showroom, hvilket er et vigtigt udstillingsvindue for
Rikke Malling, der udover at designe også indretter private hjem.
Lige nu sælger Malling LIVING lysestagerne rigtig godt, de er så simple i designet, at de
passer ind i enhver indretning – men stadig moderne nok til at skabe lidt kant. Derudover
trender marmor og lava, som butikken bugner med lige nu. I virkeligheden er det i mikset
mellem materialerne at magien sker, og hos Malling LIVING kan du lige nu finde både jern,
marmor, kurveflet, kork, porcelæn, læder, sten og lava.
En særlig god dag er, når solen skinner ind ad vinduerne og der kommer en masse søde
kunder forbi. Interaktionen mellem mennesker er vigtig for Rikke Malling, derfor er en god

Hvorfor har du/I valgt en placering på Ndr. Strandvej?

dag både lig med gode snakke og selvfølgelig godt salg.

Vi bor selv i området og er dermed lokal kendt. Gode parkeringsforhold på Ndr. Strandvej
er en stor fordel.

Malling LIVING, Ndr. Strandvej 53

Hvorfor netop denne type butik?

Jessen Bellevue, Ndr.Strandvej 53

Rikke Malling drev i mange år de succesfulde gourmetrestauranter Malling & Schmidt
med sin mand Thorsten Schmidt. Rikke indrettede selv restauranterne, men havde altid

Vi er to ansatte i butikken - indehaver Bettina (t.v.) og Marianne - begge optikere.

svært ved at finde møbler og interiørartikler, der var hårdføre nok til at kunne bruges igen

Vi har været her i 7 ½ år

og igen. Rikke Malling begyndte derfor at designe selv. I starten til restauranterne. Men
efterhånden kom der så stor efterspørgsel på hendes produkter, at hun sprang ud som

Knytter der sig en særlig historie til butikken?

designer under navnet Malling LIVING. Hendes fortid betyder, at alle produkter er designet

Vi har også Jessen Briller i Aarhus C – den overtog vi i 2004 og 2008 åbnede vi Jessen

til at blive brugt – og stadig være smukke. Der er fokus på kvalitet og æstetik.

Bellevue i Risskov, for at kunne servicere vores kunder endnu bedre, da vi i forvejen havde

For os har det været en naturlig forlængelse af vores butik i Aarhus C – og vi syntes der
var plads til en optiker i Risskov.
Hvad er tendensen lige nu?
Alt er tilladt i brillemoden i øjeblikket. Der er særlig fokus på de mere runde briller lige nu.
Hvornår har det været en særlig god dag?
Når der kommer mange glade kunder i butikken.

mange kunder fra Risskov og Egå.
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Hvorfor netop denne type butik?
Hvad sælger godt lige nu?
Vi følger tiden trends. Der er ingen tvivl om, at de unge i dag går meget op i fashion, og de unge modebeviste forældre, ved også præcis hvad de skal købe tøj til
deres små poder. De vil gerne have bæredygtigt, økologisk tøj i en god kvalitet.
Vi har stor efterspørgsel på det danske Marmar, Soft Gallery, Mads Nørgaard, Petit
Sofie Schnoor, Little Remix, Angulus, Ver de terre samt Kenzo og Lala Berlin.

Jeg elsker at arbejde med blomster og at være kreativ.
Det er utroligt spændende og inspirerende at sammensætte buketter og
dekorationer, så de følger tidens trends og farver.
Hvad sælger godt lige nu?
Alt hvad der minder om forår.

Hvornår har det været en særlig god dag?
Vi elsker at være her. Men der er ingen tvivl om, at det der er med til at gøre vores
dage rigtig gode og hyggelige, er når vores stamkunder kommer forbi - med
mange positive tilkendegivelser, og vi får en hyggelig snak og et knus i ny og næ.
Eller når vi får nye kunder, der nogen gange er kørt langt for at besøge os, efter de
har hørt godt om butikken.
Det sjoveste er nu alle de mange børn og unge vi efterhånden kender – de er så
søde, sjove og umiddelbare.

Hvornår har det været en særlig god dag ?
Det er altid en fornøjelse at arbejde med blomster og være med til at sprede
glæde, men når en kunde kommer tilbage i butikken og fortæller, at buketten,
han eller hun fik fra Risskov Blomster, vakte så stor beundring hos modtageren, så har dagen været noget helt særligt.

Viable, Nordre Strandvej 58
Indehaver: Iben Hultmann

Risskov Blomster, Nordre Strandvej 136

Butikken åbnede 1. april år 2014 - så det er snart 2 år siden.
Der har altid været erhverv i kælderen i huset, så vi syntes det var en oplagt mulighed selv
at åbne en butik. Ønsket om at åbne en børnetøjsbutik har været der i rigtig mange år.

Indehaver: Ewa Klebba
I butikken arbejder der 7, hvoraf flere er freelance.
Der har været blomsterbutik siden 2005, Jeg var ansat i butikken fra 2007 og overtog

Hvorfor har du/I valgt en placering på Ndr. Strandvej?
I og med vi har bopæl i huset og vi har en god og central beliggenhed. Vi har ikke så
meget plads, bare 50m2, men det er hyggeligt, og pladsen er godt udnyttet.

butikken i december 2010
Hvorfor har du/I valgt en placering på Ndr. Strandvej?

Hvorfor netop denne type butik?
Risskov har mange lækre butikker og førhen også børnetøjsbutikker. Jeg syntes der manglede en butik, der henvendte sig både til de helt små men også til de unge, op til 16 år.

Jeg er helt vild med området og beboerne herude er så flinke og behagelige.
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Bestyrelsen:

Er du endnu ikke medlem af GVF?
Der er ca. 1500 husstande ud af de 2300 i området.
Medlemskab af GVF er en adgang til et fællesskab, der arbejder for beboerne i området.
-Hvor man kan hente informationer og få den støtte som en større gruppe kan give, hvis man fx skulle
“ramme imod den kommunale mur”.
GVF har bl.a. været initiativtager til, at der bliver nedlagt fiber i hele vores område, hvor GVF står som
antenneforening og har skaffet særligt favorable vilkår. Vi har også ophængt 3 hjertestartere på Ndr.
Strandvej.
Medlemskab koster for et år kr. 80 for enkeltmedlem og kr. 60, hvis din vejforening er medlem.

Formand: Øjvind Serup
Jacob Adelborgs Allé 6, 8240 Risskov
Tlf.: 3136 2966
Mail: formand@fedet-risskov.dk
Næstformand: Gertrud Iversen
Jasminvej 24, 8240 Risskov
Tlf.: 2960 3090
Mail: naestformand@fedet-risskov.dk
Kasserer: Lene Kok
Syrenvej 5, 8240 Risskov
Mail: kasserer@fedet-risskov.dk

Tilmeld dig på hjemmesiden:
Er du ikke medlem af GVF, kan du tilmelde dig på gvf-risskov.dk.
Her kan du også se aktuelle emner for området og tilmelde dig nyhedsbrev.

Rasmus Challi
Jasminvej 23, 8240 Risskov

Det sker i Risskov:
31. marts 2016
3. april 2016
4. april 2016
17. april 2016
29. maj 2016
21. - 22. aug. 2016
28. aug. 2016
25. sep. 2016
16. okt. 2016
27. nov. 2016

Lone Toftgaard
Jacob Adelborgs Allé 40, 8240 Risskov

GVF generalforsamling Egå Marina, 18.30		
Gymnastik-dag
Støtteforeningengen for Ovartaci. Se side 6.
Affaldsindsamling med Dansk Naturfredningsforening, Bellevuehallen
Lop de Lux, Fortevej
Loppemarked, Bellevuehallen
Lop de Lux, Fortevej
Nybolig- Risskovløbet
Frimærke- og møntsamler, byttedag		
Sysselmesse, Bellevuehallen, 14.00
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Suppleant: Mogens Brøndum
Jacob Adelborgs Allé 4 , 8240 Risskov
Suppleant: Randi Vinther
Fortevej 89, 8240 Risskov
GVFs hjemmeside har fået ny adresse: gvf-risskov.dk
Den gamle virker stadig (fedet-risskov.dk), men den var
ikke til at huske...

