Generalforsamling GVF den 28. marts 2019
A"oldt på Restaurant Egå Marina

1. Valg af dirigent
Vagn Olsen blev valgt som dirigent.
Som referent vælges Gertrud Iversen.
2. Formandens beretning
Beretning 2018-2019
GVF fylder i år 100 år. Det er en af landets største og ældste grundejerforeninger - og
det skal fejres.
Vi arbejder i bestyrelsen lige nu med at lave en bog “Risskov i Hjertet”, som vil blive
omdelt graKs Kl vores medlemmer. Den forventes på gaden 1. maj.
Forordet er skrevet af vores lokale forfaLer Svend Åge Madsen. Bogen starter med
en historisk gennemgang ved historiker Henrik Fode, interview med en række
forskellige Risskov-borgere og sidst et kig i krystalkuglen, hvor FremKdsforsker Jesper
Bo Jensen vil give sine tanker om fremKden for et område som Risskov.
Endvidere vil bogen krydres med billeder af fotografen Anders Bach.
Bogen vil også komme Kl salg i BuKkken Clara H på Ndr. Strandvej 28 - lige overfor
FaktaQ, Kl kr. 98,- pr stk. hvis nogen ønsker ﬂere eksemplarer.
Vi har a"oldt valg Kl “arkitekturpris 2019”. Der var desværre ikke så mange forslag
Kl huse der skulle indsKlles, men vi fandt en vinder i to af kategorierne.
Vi har besluLet kun at lave afstemning hver andet år, men vi ﬁnder det vigKgt, at
sæLe fokus på “god arkitektur”, da der stadig bygges- og ombygges mange nye
huse.
Hvis I ser et ﬂot nyt hus eller en ﬂot ombygning, så send et foto og adressen Kl GVF Kl næste arkitekturpris. Der kan indsendes forslag alKd.
Klimaændringerne bliver aktuelle for os alle - og ikke mindst os, der bor på det ﬂade
fed. Vi kan i Aarhus Kommunes KlimaKlpasningsplan se, hvad man forventer, der vil
komme af trusler: sKgning i havvand, dermed højere grundvand, risiko for overløb
fra Egåen og oversvømmelse ved skybrud.

Vi har et digelag, som vejene langs vandet betaler Kl. Dvs ikke alle veje og heller ikke
Aarhus Kommune, som står for en _erdedel af diget.
Vi må håbe digelaget har situaKonen under kontrol inden vandet sKger og de veje
der ikke er med i Digelaget også sørger for deres del.
Vi har ha` 2 borgermøder i forbindelse med Aarhus Kommunes delvise aﬂysning af
lokalplanen for Risskov. Det forlød på første møde, at Ndr. Strandvej skulle være en
“indfaldsvej” Kl Aarhus og dermed et bycenter med store buKkker.
Vi ﬁk Rådmanden Kl at fortælle om tankerne bag Kllægget Kl kommuneplanen på
sidste generalforsamling.
GVF og to Risskovborgere havde ﬂere møder med kommunen, og det er nu endeligt
vedtaget i byrådet at grundstørrelser langs Ndr. Strandvej ikke må være over 1500
kvm ved evt. sammenlægning. Bebyggelsesprocenten må være op Kl 40% mod
normalt 25%, og parkering ved buKkker skal være på egen grund.
Det sidste er vigKgt, da parkering og traﬁkforhold langs Ndr. Strandvej er et stort
problem på visse Kder af dagen.
På det sidste borgermøde og af de indsendte høringsvar kan man da også se, at især
traﬁkforholdene bekymrer mange.
Det kan fra mange sideveje være meget vanskeligt at få et ordentligt udsyn, inden
man kører ud på Ndr. Strandvej.
Ved ﬂere udkørsler er der parkerede biler meget tæt på vejen, som spærrer for
udsynet, og o`e er man tvunget Kl at køre helt ud og spærre for fodgængere og
cyklister.
Det er ved at være fem år siden vi ﬁk nedgravet ﬁberkabler i Risskov og dermed
mulighed for hurKgt internet og Klbud om TV fra WAOO. GVF fungerer som
antenneforening i området. Det er vores håb, at opstartsproblemerne er overstået.
Ikke alene er vi særdeles godt forsynet med bagere i Risskov, vi får også ﬂere og ﬂere
caféer og restauranter. Senest er der påbegyndt en café ved siden af OLoline sko.
Det er med Kl at underbygge Risskov som et spændende og levende kvarter, men
har også bagsider.
GVF blev i den forbindelse kontaktet af naboer Kl caféen, der var bekymret for støj
og problemer med parkering.
Vi gav vejledning og støLe i forb.m. høringssvar Kl kommunen og hjælp med at ﬁnde
en advokat, der kunne hjælpe naboerne.

I sidste ende er det kommunens afgørelse, men vi håber stedet bliver Kl glæde for
beboerne og også naboerne. Prospektet ser i hvert fald ﬂot ud!
Støj fra Grenåvej: I juli indsendte GVF høringssvar sammen med andre lokalområder
og Risskovboere.
I svaret fra kommunen kan vi se, at byrådet ikke har afsat penge Kl yderligere
støjdæmpning, selv om Grenåvej er stærkt belastet og traﬁkken er steget siden det
nuværende støjværn blev sat op i 1975. Vi presser fortsat på, og har jævnlig kontakt
Kl Mobilitet ved kommunen.
Fællesrådet for Vejlby-Risskov, der også dækker vores område er et organ, der
arbejder tæt sammen med Aarhus Kommune. Det har hidKl ikke været vores
indtryk, at de har ha` særlig meget indﬂydelse - ud over, hvor der skulle plantes
blomsterløg i rundkørsler. Vi vil forsøge at få mere indﬂydelse i Fællesrådet, ved at få
indvalgt medlemmer i bestyrelsen.
Så må vi se, om det giver mulighed for indﬂydelse på kommunens beslutninger.
Der sker en stor udbygning af området generelt med 5.000 nye boliger på vej i 8240,
og vi vil gerne være med Kl at ”vejlede” vores poliKkere.
Vi har stadig vores 3 hjertestartere i området, der bliver vedligeholdt med nye
baLerier og stødpuder når det kræves. Placeringen kan ses på hjertestarter.dk.
Hjertestarteren der hænger i Fakta Q vil blive ﬂyLet udenfor buKkken, så den også
kan bruges udenfor åbningsKden.
Oprindelig valgte vi at hænge den indendørs for at undgå hærværk, men det er en
risiko vi må tage, da den naturligvis skal være Kl rådighed 24/7.
Med “Hjerteløbere” nu også i Region Midt, vll der blive større chance for overlevelse
e`er hjertestop. Vi kan kun opfordre alle Kl at tage mod Klbud om hjerteredderkursus fra Kurt Petersen på Klydevej - se sidste GVF-Avis.
GVF havde aLer en “Sysselmesse”, som vi havde rykket frem Kl første weekend i
november.
Sammen med en konsulent fra TRYG, der fortalte om indbrudssikring af hjemmet,
gav det et pænt fremmøde. UdsKllerne havde en god dag og var alle klar Kl at sKlle
op igen.
Sysselmessen er et iniKaKv, som er med Kl at vi lærer hinanden bedre at kende og
snakker sammen om fælles interesser, over en kop kaﬀe - jeg kan kun opfordre Kl at
deltage både som udsKller og som gæst.

Vi havde besøg af Svend Åge Madsen, der fortalte om sine bøger og sin nære
Klknytning Kl Risskov. Der var godt fremmøde, og spørgelysten var stor.
Sv. Å Madsen har også skrevet forordet Kl jubilæumsbogen. I forordet fortæller Sv.
Å. Madsen om sKen langs foldboldbanen, hvor han gik med sin kone Lise, og hvor de
“planlagde” drabelig kriminalitet. Vi arbejder i bestyrelsen på at få lov af Aarhus
Kommune Kl at opsKlle et vejskilt med “Lises VandresK” - som han kalder den.
Til næste vinter får vi igen besøg af en lokal forfaLer - mere om det i GVF-Avisen Kl
e`eråret.
I forbindelse med at Aarhus Kommune vil privaQsere 900 veje skal der dannes
vejlaug på de berørte veje, så udgi`erne Kl vedligeholdelse kan fordeles.
Kun få veje nord for Ndr. Strandvej har et vejlaug og det er kun veje, hvor der ikke er
gennemkørsel der bliver berørt, men vi vil opfordre vejene Kl at samle sig og vælge
en kontaktperson, som GVF kan kommunikere med, i de Klfælde vi gerne vil have en
besked hurKgt ud Kl alle. Det fungerer ﬁnt med vejene langs vandet, men vi vil gerne
have alle veje med.
Vi vil opfordre Kl at deltage i Aﬀaldsindsamlingen den 31 marts fra kl. 10-11 fra det
gule hus ved legepladsen. -Vi skal passe på vores Risskov.
Formandens beretning Kltrædes.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab – og konKngent fastsæLelse
KonKngentet fastholdes på det vanligt lave niveau 80kr pr husstand og 60kr for
medlemmer af vejforeninger.
Fremhævelse af, at jubilæumsbogen stort set er sponsoreret.
Der spørges fra salen, om ikke buKkkerne der præsenteres i GVF-Avisen bør betale
for en graKs reklame. Øjvind svarer, at det netop ikke er en reklame men en
præsentaKon af “mennesket bag disken”, som mange læser med fornøjelse.
Regnskabet Kltrædes.
4. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor: Genvalg Kl bestyrelsen: Øjvind Serup,
Lene Kok; Randi Vinther
Mogens Brøndum genvælges som suppleant.
Valg af revisor: Susanne Dahl fratræder og Lis Petersen, Ådalsvej, bliver valgt

6. Eventuelt.
Forslag fra Åmindevej: Der ønskes, at GVF forsøger at fremme et fodgængerfelt på
Ndr. Strandvej ud for Åmindevej. Evt. ønskes ligeledes et fodgængerfelt ved Ådalsvej.
Der e`erspørges ligeledes et traﬁkfyr ved Ådalsvej. GVF lover at fremme en
underskri`sindsamling herom.
GVF Kltræder at arbejde herfor.
Der spørges Kl buslinier og deres videreførelse Kl Åkrogen. Øjvind svarer, at ﬂere og
ﬂere buslinier i Aarhus nedlægges, og det er vanskeligt at ændre. Medlemmer
ønsker f.eks. at 12’eren videreføres mod Åkrogen. Der e`erspørges en
underskri`sindsamling om busforbindelserne.
Der spørges Kl afstand mellem p-pladser på Ndr. Strandvej og de enkelte vejes
udkørsel. I Risskov er kun 5m fra vejudkørsel!
Det er vanskeligt at komme ud fra sidevejene pga. dårlige oversiguorhold. Det
ønskes, at GVF har fokus herpå.
Der påpeges, at der kommer ﬂere og ﬂere løse hunde på stranden, og at det er et
problem, at mange legesyge hunde færdes og springer op. Herudover er der
problemer med meget aﬀøring fra hunde på stranden og på sKen ved vandet.
Hunde på stranden skal føres i snor fra 1. april Kl 1. oktober. Det er hensigsmæssigt,
hvis hundeejere viser hensyn Kl andre strandgæster. Der opfordres Kl at poliKet
opsKller ﬂere skilte med anvisninger.

