
 

 

Beretning: GVF generalforsamling 2022 
 
 
 
 
 
Denne beretning dækker kun 6 måneders arbejde i GVF - nemlig tiden tilbage til september 
2021, hvor vi holdt en “Corona-udsat” generalforsamling. 
 
Klimamøde 11. november på Strandskolen/klimagruppen 
 
Vi bor på et område, hvor der ikke burde bygges huse! Men nu bor vi her, og det er et af byens 
skønneste områder. 
Dog er der mange, der med god ret bekymrer sig om hvad de kommende klimaændringer vil 
betyde for os. Skal vi flytte - kan vi tilpasse os - hvad vil der ske, og hvad kan vi gøre? 
Vi er udsat for 4 trusler: Havvandsstigning og dermed forbundet højere grundvand samt skybrud 
og overløb fra Egåen. 
GVF har gennem flere år haft en tanke om at afholde et møde med oplæg af forskere, der har 
viden om klimaet og dets ændringer, og som kunne anskueliggøre hvilke udfordringer vi har. 
Efter flere afbud grundet Corona, lykkedes det den 11. november at afholde “klimamøde” på 
Strandskolen. 
Ved mødet deltog lidt over 200 Risskovborgere i et spændende møde - måske også lidt for 
spændende… 
Vi fik fortalt hvad der kan komme til at ske - og at det VIL ske! -Det vil kun være et spørgsmål 
om, hvor hurtigt og hvor meget. 
Efter mødet blev nedsat en “Arbejdsgruppe for klimatilpasninger”, der indtil nu er mødtes 2 
gange. Gruppen kalder sig “Klimagruppen”, og består af lokale borgere med interesse og indsigt 
i klimaspørgsmål, samt en repræsentant for Aarhus Kommune, der sidder med klimaspørgsmål. 
Det er meningen at gruppen skal mødes 4 gange om året, og vurdere hvilke forandringer der 
sker, og hvornår det er rettidig omhu at gribe ind og med hvilke midler. 
 
Kommunalvalg - underskrifter, workshop: Risskovs fremtid 
 
I november havde vi Kommunalvalg og visse partier og en Rådmand blev ramt af vælgernes 
modstand mod fortætning og manglende borgerindragelse. 
I forbindelse med “Ndr. Strandvej 7/Øjenlægens Hus”, blev der nedsat en følgegruppe, der 
mødtes hver fredag og havde besøg af mange af byrådets politikere. 
Følgegruppen og GVF fik indsamlet over 1200 underskrifter mod fortætning og for en 
Helhedsplan.  
Vi arbejdede tæt sammen med Vejlby Risskov Grundejerforening (Vestre Strandallé) og folkene 
ved Agerbækvej samt netværket “Med Hjerte for Aarhus”, der består af mange af byens 
fællesråd og grundejerforeninger. GVF skrev debatindlæg i pressen og deltog i helsides 
annoncer i JP. De indsamlede underskrifter blev afleveret til Borgmesteren. 
Når vi gik så stærkt ind i sagen om Ndr. Strandvej 7, skyldtes det, at bygherren ville bygge 85%, 
hvor han i følge Lokalplanen måtte bygge 45%, og der var flere byggerier langs Ndr. Strandvej, 
der ventede på afgørelsen, og stod klar til at lave lignende overskridelser - hvilket vi ikke ville 
acceptere! 
Jacob Bundsgaard blev siddende med halveret stemmetal. Vi fik en ny Rådmand for Teknik & 
Miljø. “Øjenlægen” fik besked på at overholde gældende Lokalplaner, og vi forventer at det også 
vil gælde for øvrige byggerier i kvarteret. -Hvilket vi naturligvis holder øje med! 



 

 

 
Følgegruppen har sidst været til møde med Teknik og Miljø, hvor vi talte om fremtiden for 
Risskov: skal vi have en Helhedsplan, der er meget dyr at lave og tager mindst 3 år (og som 
politikerne alligevel kan “over rule”) - eller skal vi have en visionsplan for Ndr. Strandvej og 
Risskov? 
Vi enedes om, at lave en workshop med GVF, lokale arkitekter og lokale udviklere, som sammen 
med Teknik & Miljø vil lave en vision for Risskovs fremtid - hvad er ønsker og hvad er muligt. 
Resultatet af denne workshop vil vi sammen med Teknik & Miljø præsentere for Risskovs 
borgere på et stormøde på Strandskolen, og få jeres input og kommentarer. Det ser vi meget 
frem til! 
 
“Historier fra Risskov”  
 
Hvert forår laver GVF et lille hæfte med “Historier fra Risskov”. Denne gang inspireret af 
udgravninger ved Letbanen Vestre Strandallé og Hørgårdsvej. Historien om at der for 7.000 år 
siden havde siddet tidlige Risskovboere midt i vores kvarter måtte fortælles! 
Selv om den nuværende formand stopper, fortsætter jeg gerne med at lave disse små historier. 
 
 


