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Bestyrelsen har ordet
Bestyrelsen i GVF har besluttet at udsætte årets Generalforsamling til den 23. septem-
ber. Vi vil ikke sige med hvilken begrundelse... Men vi håber meget vi alle kan ses, og det 
bliver som sædvanlig på Rest. Egå Marina kl. 18.00 til spisning og selve generalforsamlin-
gen kl. 20.00. Afdelingen MOBILITET ved Aarhus Kommune giver oplæg om deres tanker 
om trafik og parkering, og vi ser frem til en god debat.

Det store klimamøde på Strandskolen har vi rykket til 11. november. Vi håber at 
der efter mødet vil kunne nedsættes en gruppe, der kan bidrage til at finde de bedste 
løsninger for klimasikring af vores område.

Efter forårets virtuelle borgerhøring om ”Øjenlægens Hus” på Ndr. Strandvej 7 blev 
der indsendt 78 høringsvar til Aarhus Kommune. Bortset fra 2 var alle enige om, at det var 
et arkitektonisk flot projekt, der ville forskønne området.

MEN: de 75 indsendte var også enige om, at projektet var en alt for voldsom fortætning. 
Oprindelig tillader lokalpanen 25% i bebyggelsesprocent og en højde på 8,5 meter i 2 
etager. Projektet her ville komme op i 11 meter i 3 etager og 85%.

På borgermødet i 2018 på Strandskolen accepterede vi, at der kunne bebygges med 
45% som på den sydlige side af Ndr. Strandvej. Teknik og Miljø nedsatte en såkaldt Følge-
gruppe på 6 naboer, Risskov-borgere og GVF, der skulle mødes med bygherren hos Teknik & 
Miljø, så de kunne lytte til de lokale ønsker.

Og lytte var det eneste de gjorde! Til mødet var intet ændret, og sagen er nu sendt 
videre til behandling i Byrådet.

Naturligvis er det vores folkevalgte politikere, der skal styre byens udvikling, men når 
de vedtagne lokalplaner overskrides - imod borgernes interesser, og til fordel for øget 
indtjening til en enkelt bygherre, så kan vi kun se frem til det kommende byrådsvalg med 
forventning.

I følgegruppen måtte vi undre os, da en af deltagerne, der er ved at bygge nyt hus, fik 
afslag på sin ansøgnng om at hæve sin garage med 10 cm, trods naboernes accept. Det er 

en urimelig forskelsbehandling, mellem en privat borger, der vil lave en forbedring på sit 
eget hus, og bygherren, der vil presse mest muligt ud af et projekt, som han ikke engang 
selv skal bo i. Følgegruppen kan ikke få fyldestgørende svar på hvad formålet er med at 
overskride lokalplan 2017 netop for denne matrikel. Vi kan derfor ikke se andet end at 
formålet er personlig økonomisk vinding

Af arrangementer vi vil lave i GVF, er en navngivning af stien langs Bellevuehallen: 
LISES TRAVESTI, hvor vi vil hædre vores lokale forfatter Svend Åge Madsen. Svend åge 
glæder sig også til at deltage, og vi håber på dejligt forårsvejr!

Vi skal også på skovtur med Lone Hindø, der har en stor interresse i historie, og kan for-
tælle om skovens historie - Lones mand biolog Vagn Juhl-Larsen, vil fortælle om skovens 
planter og dyr. 

Turen havde været annonceret i efteråret men måtte desværre aflyses, da parret måtte 
Corona-isoleres.

Endelig vil vi glæde os over at GVF siden efteråret 
har fået ca 50 nye medlemmer, som alle har fået 
vores jubilæumsbog. Vi takker for støtten!

Med venlig hilsen pbv 
Øjvind Serup, 
formand for GVF

 

Torsdag den 11. november er du inviteret til in-
formations- og debatmøde kl. 19.00 - 21.30

Efter mødet vil vi nedsætte en aktivitetsgruppe, der kan mødes igen 
og bearbejde de indkomne forslag.
- Problemerne er så meget nemmere at få øje på end løsningerne.
 

 

Vil havvandet stige, og dermed også grundvandspejlet?
Kommer der kraftigere skybrud og overløb fra Egåen?.

Ansvaret for klimatilpasning er klart. Den enkelte lodsejer skal sikre sin grund og værdier, ansvaret 
er entydigt placeret hos lodsejeren, men løsningerne skal findes i fællesskab. Det gælder uanset 
om lodsejeren er privatperson eller offentlig myndighed. Regningen skal betales af dem, der har 
gavn af investeringen. 

Men reglerne er komplicerede, og det er dyrt at beskytte sig mod vandet. Borgerne har ikke 
nødvendigvis økonomien og forudsætningerne for at kunne løfte en så omfattende opgave, som 
klimatilpasning er. 
     Kommunen kan og skal ikke finansiere løsningerne, men den kan hjælpe med at facilitere 
processerne, vejlede os og arbejde for bedre finansieringsmuligheder.
     GVF inviterer Risskovs beboere til en debat om, hvad der kommer til at ske, og hvad vi kan gøre 
for at tilpasse os til klimaforandringerne.
•  Hvad kommer til at ske?
•  Hvad kan og vil vi gøre?
•  Hvad kommer det til at koste?
• Hvem skal betale?

GVF er ved at samle en række oplægsholdere, der kan gøre os klogere: 

•  Meteorolog eller klimaforsker, der kan fortælle hvad der vil ske.
•  Digelaget Vejlby Fed fortæller hvad vi gør i dag.
•  Teknik & Miljø - hvor står Aarhus Kommune?
•  Kystsikringsdirektoratet: hvordan sikres en kyst
•  Advokat: financiering af forbedringer? 

Stormøde om klimatilpasning af Risskov 
Udsat til 11. november 2021 på Strandskolen 

Billedet på forsiden er taget sidst i november af 
Knud Kristensen, Stenvadet i Risskov.

Har DU et billede, der kan bruges til forsiden, så 
send det gerne til formanden.

GVFs nye logo på fosiden er tegnet af arkitekt 
Anders Geet Jensen, Lindevangsvej.
Vi siger tak til begge!
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Her er lidt råd til, hvordan du og dine nærmeste 
kommer godt igennem epidemien med ny coronavirus

Tiden med corona epidemien kan være svær.
Udbrud af smitsomme sygdomme, som den nuværende 

coronavirus, kan påvirke vores trivsel og mentale sundhed.
Bekymringer for smittefare og økonomi - samt krav om 

isolation og afstand - kan føre til ensomhed, tære på sindet og 
føre til symptomer på stress, depression og udbrændthed. 

Samtidig er hverdagen blevet ændret markant, og der er 
stor usikkerhed om hvordan forløbet vil blive og hvor længe 
det vil vare. 

Det er en svær periode for mange, og nogle er mere sårbare 
end andre. Det kan f.eks. være folk der bor alene eller som i 
forvejen lider af angst og depression.

 Der er dog en del,  vi kan gøre for at tage vare på vores egen 
og vores nærmestes mentale sundhed og trivsel. 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række råd til hvordan 
du og dine nærmeste kommer godt igennem tiden med 
COVID-19 epidemien.

Vi vil her ridse de vigtigste råd op:

Undgå stigmatisering! 
Under en epidemi kan frygt, usikkerhed og misinformation 
føre til, at grupper eller personer bebrejdes for at sprede smit-
te. De oplever derfor stigmatisering og diskrimination. 

Folk, der bliver smittet kan blive bebrejdet for at have opført 
sig uansvarligt og asocialt, og mange kan også bebrejde sig 
selv, hvis de bliver smittet. 

Men det er vigtigt at huske, at sygdom skyldes virus, og 
ikke personer. Coronavirus er meget smitsomt, og smitter både 
gennem kontakt og genstande.

Sig fra, hvis du hører eller læser diskriminerende eller 
faktuelt forkerte udtalelser. Dette modvirker mytedannelse og 
misinformation.

Hold humøret ved lige

Prøv at få sovet og hold en normal døgnrytme. Jo mindre 
søvn du får, jo mere tilbøjelig er du til at bekymre dig og 
være ængstelig. Læs mere om søvn 
på sundhed.dk.Spis sundt og varieret. 
Så får du bedre energi og overskud til 
hverdagens udfordringer. Læs mere på 
altomkost.dk.

Hold dig fysisk aktiv. Fysisk aktivitet 
behøver ikke være anstrengende, for 
at det gavner dit helbred og løfter 
humøret. Hverdagsaktiviteter som fx 
havearbejde og gåture tæller også med. 

På nettet kan du finde mange forslag 
til øvelser, du kan lave hjemme på 
stuegulvet eller hente mange af de 
gode apps, der findes med øvelser. 

Sæt noget god musik på og dans rundt – det kan også 
udløse godt humør.
Prioriter at komme udenfor og røre dig og få frisk luft dagligt, 
– uden at komme for tæt på andre. Dagslys løfter humøret. Så 
tag en tur på cyklen, løb eller gå en tur.

Hold dig mentalt aktiv Hold din hjerne i gang ved at lave 
forskellige slags aktiviteter. Læs en bog eller et blad, løs 
sudoku, læg puslespil, lyt til musik, spil selv eller spil et spil. 
Kort sagt gør noget, der kræver din koncentration. 

Skriv dagbog eller skriv mindst én ting ned hver aften, som 
du er taknemmelig for, uanset hvor stort eller småt det måtte 
være. 

Hvis du kan lide at tegne, skrive, male, synge, spille et 
instrument eller på anden måde udfolde dig kreativt, så viser 
forskning, at dette også kan være med til at fremme mental 
sundhed. 

Skab struktur i hverdagen Det er en god idé, at have en form 
for forudsigelighed og struktur i hverdagen. Lav derfor gerne 
en plan eller et skema over aktiviteter for dagen eller ugen. 

Forsøg at indføre rutiner, der markerer dagens forløb. Hvis 
du arbejder hjemme, så forsøg at arbejde i samme tidsrum 
som du normalt gør, og hold fri på de tidspunkter, du normalt 
ville holde fri.

Husk på, at du gør en forskel. Høj mental sundhed hænger 
sammen med følelsen af mening og formål. 

Uvished om, hvor længe Danmark skal være lukket ned kan 
være hårdt. Og derfor er følelsen af, at man udretter noget og 
gør en forskel ekstra vigtig. 

              Gør gerne en forskel

Du kan også i hverdagen gøre en stor forskel for andre. Vær 
derfor opmærksom på, hvor du kan støtte og hjælpe. Prøv 

at berolige folk du kender, som kan være 
bekymrede, og vær særlig opmærksom på 
at holde kontakten til folk, du kender, især 
ældre eller unge der bor alene.

Tilbyd praktisk hjælp f.eks. med indkøb, 
lektiehjælp på video eller meld dig som 
frivillig.

Find mere information på rodekors.dk/
corona.

Hold kontakt med omverdenen – gør 
noget sammen på afstand

Sociale relationer som familie, venner, kollegaer og naboer 
har stor betydning for vores mentale sundhed og livskvalitet, 
fordi de er med til at give os en følelse af at høre sammen med 
andre mennesker.

 
Nu hvor vi ikke kan mødes fysisk, må vi holde kontakt og følge 
med i hinandens liv via telefonen, videoopkald eller på sociale 
medier

Accepter at krisen kan være en belastning for dine nære 
relationer og for dig selv. Den uvante situation kan lægge pres 
på forholdet til dem, du nu er ekstra meget sammen med, 
fordi arbejdspladser og institutioner er lukkede. 

Denne situation er svær for mange. Bær over med dig selv 
og andre, hvis I nogle gange taber tålmodigheden. Tal om jeres 
behov og forventninger, og lav konkrete aftaler om hvordan I 
bedst tilrettelægger jeres hverdag. 

Snak med hinanden om jeres individuelle behov for tid 
sammen og tid alene.

Hvis du kender nogen, som er blevet smittet eller ligger 
syge, så hjælp dem ved at støtte og berolige dem.

Pas på dig selv. Prøv at undgå dårlige vaner som uregel-
mæssig søvn, for meget alkohol eller rygning.

Prioriter at gøre gode ting for dig selv, også når du møder 
krav på mange fronter fx når du skal kombinere hjemmearbej-
de og børnepasning.

Tag en pause fra bekymringerne

Slap af og tag en pause fra bekymringerne indimellem. Det 
er en god idé at begrænse det tidsrum man ser eller læser 
nyheder i. 

Det er godt at holde sig orienteret, men udvælg få pålideli-
ge kilder til at få nyheder fra. Det er vigtigt også at lave noget, 
der tvinger dig til at koncentrere dig om noget andet, og som 
føles rart og afslappende. Det modvirker stress.

De gode råd er samlet af Gertrud Iversen, der foruden at være 
næstformand i GVF også praktiserer som parterapeut.

Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor 
du også kan hente en pjece.

BEFRIENDER etablerer kontakt mellem mennesker, der ønsker 
at styrke deres mentale helbred gennem videosamtaler om 
det, der interesserer dem.

BEFRIENDER er en gratis løsning udviklet lokalt i Risskov af 
firmaet connec Aps , Ndr. Strandvej 8.

 Profiloprettelsen er enkel, og det er let at komme i gang. 
Ring allerede i dag til connec på 9340 3014 eller skriv til 
info@connec.dk, hvis du er interesseret i at høre mere.

Hold humøret oppe – lidt om mental Sundhed
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Hørgårdsvej, parkering og cykelsti

Jeg er glad for, at vi fik landet et kompromis med et tidsbe-
grænset parkeringsforbud, der, så vidt de foreløbige meldinger 
fortæller, er acceptabelt for beboerne, samtidig med at vi 
opnår en positiv effekt for trafikken. 

Vi er selvfølgelig fuldt opmærksomme på, at der stadig er et 
stærkt ønske om cykelstier på Hørgårdsvej og bakker fortsat op 
om ønsket. Det ligger i vores projektdatabase og afventer, at 
der kan afsættes midler.
 

Parkeringsbanerne på Nordre Strandvej 
overfor Ternevej (ved Rema og Netto)

Jeg har forståelse for problematikken. Jeg er dog bekymret for, 
at det vil give endnu højere hastighed på Nordre Strandvej, 
hvis vi fjerner banen, fordi vejen så bliver meget bred over et 
længere stykke. Der er fornuftigt med plads på begge sider af 
udkørslen fra Rema/Netto, og nu hvor den lille parkeringsbane 
vest for Ternevej er fjernet, burde der være fornuftig oversigt 
fra begge udkørsler. Der er ca. 40m mellem Ternevej og udkørs-
len, og skulle man komme til at køre ud samtidig, er der plads 

til at korrigere, når man får øje på hinanden. Jeg mener derfor, 
at det samlet set er bedst at bevare parkeringsbanen.  
 

Vedr. flere forhold på Nordre Strandvej

I den sidste mail anføres flere ønsker, herunder at hastigheden 
nedskiltes til 40 km/t på Nordre Strandvej. Jeg har forståelse 
for, at det kan virke som en nærliggende løsning, men kriteri-
erne for at man ”bare” kan skilte ned til max. 40 km/t vurderes 
ikke at være mødt på strækningen. Der skal være en berettiget 
forventning om, at denne hastighed også overholdes. 

Med andre ord skal vejens udformning og omgivelser passe 
til hastigheden. Det gør den ikke her, og der vil derfor ved 
en nedskiltning af hastigheden samtidig skulle etableres en 
række hastighedsdæmpere, som passer til 40 km/t. Det vil 
betyde en større ombygning af vejen, hvormed det alligevel 
bliver dyrt. Samtidig er Nordre Strandvej en trafikvej, som skal 
kunne flytte meget trafik, og derfor vil vi som udgangspunkt 
gerne bevare en tilladt hastighed på 50 km/t for at sikre god 
fremkommelighed. Det er dog noget, vi kan kigge på ved en 
evt. senere ombygning af vejen.

Der foreslås også en begrænsning i adgangen til Nordre 
Strandvej fra Brovej og Ådalsvej. Der er relativt få adgange fra 

det overordnede vejnet (via Grenåvej) til Nordre Strandvej, 
som fordeler trafikken ud i et kæmpestort område. Det er 
netop noget af det, der resulterer i rigtig meget trafik på 
Nordre Strandvej. Hvis vi begrænser muligheden for at tilgå 
Nordre Strandvej yderligere, vil det kun forøge trafikmængden, 
fordi det vil give en masse omvejskørsel og dermed flere biler 
presset ind på samme (længere) strækning. Jeg vurderer derfor 
ikke, at det vil være hensigtsmæssigt for trafikken i området.

Til sidst nævnes en parkeringsbane ud for nr. 141. Det lyder, 
som om der er tale om en ny bane, men så vidt jeg kan se, 
har den ligget uændret siden 2013. Jeg kan dog godt forstå, 
hvis banen er blevet et tiltagende problem over årene, fordi 
trafikmængden på Nordre Strandvej er steget, og det derfor er 
blevet sværere at finde et hul i trafikken. 

Teknik & Miljø om trafikken i Risskov
Lise Hoppe fra MOBILITET, der kommer til GVFs generalforsamling skriver i en mail

  

Lørdag den 29 maj kl. 11.00 indvier vi 
LISES TRAVESTI og hylder Risskovs flittige forfatter 
Svend Åge Madsen.

Vi mødes ved hjørnet af Bellevuehallen.
Når skiltet er afsløret er GVF vært ved at glas bobler.

Lise og Svend Åge Madsen, Risskov, skrev under pseu-
donymet Marianne Kainsdatter krimien ”Blodet på mine 
hænder”, der udkom i 1973.
Svend Åge Madsen fortalte i forordet til GVFs jubilæums-
bog om LISES TRAVESTI, der gik ned langs Bellevuhallen 
til vandet:

”Sammen slog Lise og jeg en yngre kvinde ihjel (..) hvorefter 
vi begravede hende i rosendiget nær Bellevue. Jeg husker 
stadig sliddet med at beskrive det tætte net af rødder, som 
gjorde det svært at komme dybt nok ned.“
“Går min tur til Bellevue ad stien ned langs hallen, der altid 
blev kaldt Lises Travesti - kan jeg selv efter de mange år 
ikke lade være med at kaste et blik hen til det sted, hvor vi 
begravede kvinden.

Min tur går ofte til Bellevue, det er jo kendt, at man er 
tilbøjelig til at vende tilbage til åstedet. Stedet er ikke sunket 
iøjnefaldende sammen. Liget er aldrig blevet fundet.”
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Hørgården og regnvandsbassin
Hørgården vil gerne udvide med 27 nye plejeboliger, og Aarhus Vand vil 
lave regnvandsbassin mellem busholdepladsen og Grenåvej. 

GVF deltog i en høring med Aarhus Kommune om planerne, og har set 
de spændende tegninger.

Rundt om søen vil blive anlagt en sti, der er farbar med rollator og 
kørestol, og vi arbejder på at undgå tilkørsel med scootere. 

Moesgaard Museum har lavet udgravninger og fundet rester af en 
boplads, der for 7.000 år siden hang sammen med Egå Engsø og fjorden 
der gik ud i Bugten.

Det kan være et emne til næste års “Historier fra Risskov”...

Nogle af GVFs aktuelle opgaver Nogle af GVFs aktuelle opgaver 

”Øjenlægens Hus”, Ndr. Strandvej 7

Ejendomsselskabet Stendevad Ejendomme, vil opføre 
et nyt hus på Ndr. Strandvej 7.

Det blev præsenteret på online borgermøde i maj 
2020, og der indkom efterfølgende rigtig mange 
indsigelser. Alle var begejstrede for bygningens 
udtryk, men at overskride lokalplanens byggeprocent 
fra 45 til  85% og byggehøjden fra 8,5m til 11m var 
ikke acceptabelt. Desuden fandt mange antallet af 
P-pladser alt for lavt.

Projektet forstærker de trafikale problemer, som 
vi oplever på Ndr. Strandvej, og vil givetvis indebære 
mere parkering på sidevejene.

Der blev efterfølgende udvalgt 6 risskovborgere, 
naboer og GVF til en følgegruppe, der skulle mødes 
med Teknik & Miljø samt bygherre og arkitekt.

Vi mødtes på BLIXEN den 2. december hos Aarhus 
Kommune. Stor var vores undren, da vi kom til et 
møde, hvor der intet var ændret i oplægget, og ingen 
af indsigelserne var efterkommet.

Ønsket om nyt tillæg til Lokalplan er sendt videre til 
byrådet uden ændringer.

Det ligner et forløb, der er set tidligere, hvor 
kommunen kan afslutte en bygherres ønske om 

ændring af Lokalplan med: ”Vi har lyttet til borgernes 
indsigelser, og vi går nu til afstemning i Byrådet”...

Aarhus Kommune har i Kommuneplan 2017 ud-
trykt ønske om fortætning, så vi oplever at en udvikler 
der kommer med et expansivt projekt, der kræver 
ændring af bestående lokalplan, bliver modtaget 
med  åbne arme. Men skal en privat husejer søge om 
at bygge sin garage 10 cm højere, får han afslag, trods 
naboernes accept (aktuelt tilfælde).

Følgegruppen mødes hver fredag og har søgt 
aktindsigt, og vi arbejder videre med sagen.

Vi forventer, at projektet igen kommer til høring – 
vi ved ikke hvornår -  og GVF opfordrer til, at man til 
den tid deltager i høringen, fordi det er vigtigt, at By-
rådet får kendskab til Risskov-beboernes holdninger 
til byggeriet og dets konsekvenser for vores miljø.

Øjenlægens hus foreslås 
nedrevet og erstattet af et hus 

med 3 erhvervslejemål og 6 
lejligheder 

Det er en rigtig ubehagelig, politisk tendens 
at stryge developere med hårene og bryde 
den kontrakt med borgerne, som kommune- 
og lokalplaner jo reelt er. Planerne bliver til 
på baggrund af demokratiske processer og 
skulle sikre, at folk kan disponere med en vis 

tryghed, både lokalt og i tillid til overordnet 
byudvikling.

Konsekvensen af manglende overholdelse 
af aftaler er, at Risskov-borgernes tillid til 
Aarhus Kommune og specifikt Teknik & Miljø, 
efterhånden kan ligge på et meget lille sted.

GVF er i øjeblikket i dialog med Aarhus Kommune 
(grønne områder) med hensyn til de tilbageven-
dende årlige udfordringer om sommeren, hvor der 
er mangel på “skraldespande” ved stranden.

Er det rimeligt, at det er beboerne/grundejerfor-
eningerne der skal stå med denne udfordring, og 
for egne midler sørge for bortkørsel af affald?  Det 
er trods alt en offentlig strand.

Stranden i Risskov er et offentligt areal, men 
udfordringen for beboerne og strandgæsterne er at 
der ikke er opstillet “skraldespande etc.” på denne 
lange strækning på stikvejene ned til stranden, og 
at det dermed er beboerne i området der må stå 
for indsamling og bortkørsel af affald: pizzabakker, 
grillbakker, dåser, flasker, papir, plastposer etc.

Vi har endnu ikke modtaget et svar på skrivelse til 
Aarhus Kommune, der er afsendt i januar 2021.

Hvem tager skraldet?
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HVEM SKAL  HAVE ARKITEKTURPRISERNE 2021?

i  GVF vil vi gerne sætte fokus på den gode, den anderledes, den tanke-
vækkende arkitektur.
Og hvem skal have de fire priser for: Den flotteste nybygning, den 
flotteste om- eller tilbygning, bedste restaurering af ældre hus, prisen 
for  ”årets perle”? 

Grundet Corona kan udvalget først besøge de nominerede huse i løbet 
af sommeren, og resultatet kommer i efterårets GVF-Avis.

Spænd traveskoene på, tag en tur rundt i vores område, og send 
dit forslag sammen med et foto til: formand@gvf-risskov.dk.

Tre arkitekter Anne Marie Poulsen, Helle Christensen og Bendt Almvig 
er dommere.

Vinderen får et graveret messing-skilt til huset og et diplom.

De indstillede emner er vist på GVFs hjemmeside:
gvf-risskov.dk

Send dit forslag og gerne et billede, til 
formand@gvf-risskov.dk, 
til én af disse fire kategorier:

1. Flotteste nybygning - opført inden for de sidste 3 år.

2. Flotteste om- eller tilbygning til eksisterende hus

3. Bedste restaurering af ældre hus

4. Årets særpris
Et af de nominerede huse i kategorien bedste 
restaurering på Pilevej 4.  

Arkitekturprisen i Risskov 2021

Bendt Almvig
Bor i Tretommerparken, 
Risskov.
Bygningsarkitekt og se-
niorpartner i Arkitema.

Helle Christensen
Bor i Risskov på Vedbend-
vej. Bygnings arkitekt og 
har de sidste 20 år underv-
ist på Arkitektskolen.
I dag freelance.

Anne Marie Poulsen
Kommer fra Risskov, og bor i 
dag ved Ebeltoft.
Uddannet bygnings arkitekt, 
men arbejdede i 38 år som 
landskabs arkitekt.

Bedømmelsesudvalgets tre medlemmer:

Nogle af GVFs aktuelle opgaver 

!"

 

Byggeri/Teknik og Miljø har i mail af 21. januar 
2021 meddelt, at man agter at give tilladelse til op-
førelse af en boligblok i 2 etager med 4 lejligheder 
på L.P. Bechs Vej i Risskov. Byggeri/T&M henviser 
til kommuneplanen, der i det pågældende område 
giver mulighed for at øge bebyggelsesprocenten 
for grunde ud mod Nordre Strandvej til 45 % med 
henblik på at styrke Nordre Strandvej som lokalt 
bydelscenter. Etageboligblokken er dog helt uden 
sammenhæng med kommuneplanens intentioner 
og samtlige naboer og samtlige grundejere på 
vejen har da også protesteret over byggeplanerne.
    L.P. Bechs Vejs grundejerforening og naboer frem-
sendte indsigelser mod byggeplanerne i august 
2020 på baggrund af udsendt nabohøring. 

Grundejerforeningen har siden efterspurgt dialog 
ved flere skriftlige henvendelser, men er ikke blevet 
hørt før der nu ligger en tilsyneladende endelig 
afgørelse. Det er en urimelig behandling.
Politisk finder vi, at sagen er meget betænkelig, 
fordi den på flere punkter kan give præcedens i 
tilsvarende byggesager.
    I Bygningsreglement 2018 (BR18) står: Bebyg-
gelsens omfang skal være hensigtsmæssig i forhold 
til dets anvendelse og svare til det sædvanlige i 
kvarteret, eller til det, der tilstræbes i området.
    GVF følger spændt udfaldet af denne sag, da det 
aldrig har været intentionen med at hæve bebyg-
gelseprocenten langs Ndr. Strandvej, at det skulle 
medføre to-etagers boligblokke ned ad sidevejene.

Arkitektens illustration

L.P. Bechs Vej siger nej til etageboligblok
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DAGSORDEN
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og kontingentfastsættelse 

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

PÅ VALG ER:

Gertrud Iversen, næstformand - modtager genvalg

Randi Vinther, best.medlem – modtager ikke genvalg

Mogens Brøndum - modtager ikke genvalg

Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 

VALG AF REVISORER

Lis Petersen, Ruth Terp - modtager genvalg

6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

sendt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.  

Eventuelle forslag kan læses på hjemmesiden senest tre dage før 

generalforsamlingen.

I øvrigt henvises til vedtægterne, der ses på hjemmesiden.

Besøg af to medarbejdere fra Aarhus Kommunes 
afdeling for “Mobilitet” 

Vi får oplæg af Simon Wind og hans kollega Lise G. 
Hoppe, trafikplanlæggere i Mobilitet, Teknik og Miljø, 
ved Aarhus Kommune.

Vi får lejlighed til at høre om trafik og parkering, samt 
stille spørgsmål:

• Trafiklys i krydset ved REMA? 
• Fodgængerfelter i krydsene? 
• Parkerede biler giver dårlig oversigt ved udkørsel. 
•Hvordan er beslutningsprocessen ved borgerønsker? 

Generalforsamling
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I GVF

Tid: Torsdag 23. september kl 18.00/20.00

Sted: Restaurant Egå Marina, Egå Havvej 31.

Dørene åbnes kl. 17.30, og kl. 18.00 vil 2 medarbejdere fra 

Aarhus kommune fortælle om beslutningsprocesser og trafik-

forhold i Risskov. 

Efterfølgende er der lækker buffet med lune retter, kaffe og 

kage til kr. 50 pr deltager.

Betaling ved indgangen.

Drikkevarer er for egen regning.

kl. 20.00 starter selve generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning:

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 søndag den19. september.

Meld venligst fra, hvis du bliver forhindret.

OBS: tilmelding på hjemmesiden starter en måned før GF.

budget
2020 2019 2021

INDTÆGTER
kontingent vejforening 60.180 58.980 60.000
kontingent enkeltmedlemmer 36.711 35.640 37.000
bogsalg/sponsorat 104.780 500
I ALT 96.891 199.400 97.500

UDGIFTER
2x  avis / Risskovhæfte 34.414 27.113 35.000
udbringning 16.000 15.000 16.000
Bog "Risskov i Hjertet" 134.947
generalforsamling 13.304 14.000
arrangementer 7.246 2.000
gaver 900 1.636 2.000
arkitekturpris 4.192 4.000
bestyrelseshonorar 14.400 14.400 14.400
foto 2.812
hjertestarter 8.408
hjemmeside 401 728 1.000
ForeningsLet 7.984 9.621 9.000
fællesråd 100 200 100
diverse bank / nets 2.847 1.583 2.000
klimamøde 10.000
frivilligkursus/kuverter 787
I ALT 77.833 241.190 106.500

årets resultat 19.058 -41.790

AKTIVER
bankkonto 166.754
PASSIVER
salto 1.1.20 147.696
årets resultat 19.058

BALANCE 166.754

REGNSKAB GVF 2020
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Poul Stenbøg 
Grundejerforeningens julekorttegner gennem mange år, Poul Stenbøg, 
døde i januar 2021 i en alder af 88 år.

Erhvervslivet i Aarhus kendte ham som skibsmægler, direktør for 
Bergmann, Smith & co. på Aarhus Havn og lufthavnsdirektør. 

I Risskov var han også kendt for sin fine akvarelstreg til grundejer-
foreningens julekort. Selv efter han var flyttet fra Lærkevej i Risskov til 
Aarhus Ø fortsatte han sin jagt på  gode vintermotiver i området - og 
med glæde, oplevede vi.

Det første kort  blev tegnet til julen 2003, og motivet var Dronninge-
stenen i Risskov, som Poul Stenbøg kaldte “Risskovs dåbsattest”, og der-
for naturlig at starte traditionen med. Stenen står der, hvor Dronning 
Margrete den 1. ”lod gøre markskel for Aarhus by og sikrede borgerne 
besiddelsen af Riis-skov”. 

Siden fulgte akvareller, der fangede bl.a. 6. Frederiks Kro i skoven,  
Egåen, stranden, kirken, skolen i vinterforklædning - Stenbøg havde frit 
valg af motiv. Vi havde dog på et tidspunkt et specifikt ønske: kælkebak-
ken ved hospitalet og selvfølgelig med glade børn. Det var Stenbøg til 
en start ikke begejstret for, -han var ikke  så god til at tegne mennesker, 
mente han, men  fangede alligevel kælkebakken præcis,  som den ser ud, 
når sneen er faldet.

De seneste år gik indtægterne fra kortsalget til botilbuddet for børn, 
Sølyst på Ndr. Strandvej. Men julekortsalget var allerede da for hastigt 
nedadgående og 2017-kortet blev det sidste.

I øvrigt kostede kortene i alle årene det samme, 15 kort  for 100 kro-
ner, og blev solgt fra Djurslands Bank.

Husk snoren fra 1. april til 1. oktober

-og posen...

Online onsdagscafé
“Onsdagscafé” klokken 15.00 om onsdagen - eller andre dage...

I denne tid sidder mange alene. Har du lyst at se andre og få en snak med andre 
Risskov-borgere,endda uden mundbind, så kan I mødes på skærmen.
Vi har lavet et åbent link til en platform, der hedder JITSI, som er krypteret og kun de 
der klikker ind, kan se med.

Du kan bruge din computer, mobil eller tablet/iPad, og du skal blot klikke på 
billedet af computeren.
Når du er kommet på, kan du skrive dit navn og din vej, og I kan snakke så længe 
I lyster. Du kan også aftale med andre, at I skal mødes på andre tidspunkter, så er 
linket åbent til jer.

Gå ind på vores hjemmeside gvf-risskov.dk og klik på billedet, så kommer du på.
Du kan bruge det til alle tider - også andre dage - blot aftale med en bekendt at I 

skal mødes der inde.
Vi lader det køre indtil Coronaen er ovre, og vi kan mødes rigtigt.

Parkering og cykelsti på Hørgårdsvej

Hørgårdsvej er en stærkt befærdet vej både for cyklister og for biler. Cyklister fra Lystup 
og hele det nye boligområde langs Lystrupvej, kører ad Hørgårdsvej, inden turen går 
videre langs vandet.

GVF og de lokale medlemmer på Hørgårdsvej har fået Aarhus Kommune til at 
opsætte skilte om parkeringsforbud mellem 7 og 9 om morgenen på vejen. Dette er 
dog kun en halv løsning.

Der bør på sigt etableres cykelsti i begge sider. Aarhus Kommune er enig i dette 
synspunkt, men har i øjeblikket ikke penge til at financiere dem. Vi vil fortsat arbejde 
for den bedste løsning.
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Byggeplaner langs Ndr. Strandvej Byggeplaner langs Ndr. Strandvej 

Sidste sommer blev to ejendomme langs 
Ndr. Strandvej revet ned, og siden har der 
været et langt rækværk.

Flere har spurgt hvad der skal ske her, og 
vi har fået tilsendt vedlagte illustration fra 
bygherren.

Det er på adressen Ndr. Strandvej 56 og 58 
at ejendomsselskabet 1927 vil opføre dette 
hus. De har hidtil haft kontorer i lyskrydset, 
og vil fremover have egne kontorer på 1. sal 
og med butikker i underetagen.

GVFs bestyrelse blev i sommer præsen-
teret for planer om et byggeri i 3 etager og 
med en bebyggelsesprocent der oversteg 
de 45%, som Risskovboerne havde aftalt 
med Aarhus Kommune på borgermøde på 
Strandskolen i 2018.

Vi sætter pris på at den nye bygning 
holder sig inden for Lokalplanens rammer.

Byggeriet forventes påbegyndt i som-
meren 2021.

Pilevej

N
dr. Strandvej

På hjørnet af Pilevej/Ndr. Strandvej 42, har der ligget en 
tom grund, siden fotografens hus blev revet ned. Ejeren 
af Grunden Henrik Holst, har sendt disse billeder af det 
planlagte byggeri, der skulle starte til sommer. Huset ser 
spændende ud og vil bidrage til at gøre Ndr. Strandvej til 
en attraktiv handelsgade.

Pilevejs Grundejerforening har dog store betænkelig-
heder ved antallet af P-pladser. Byggeriet indeholder 3 
privatbeboelser og 2 erhvervslejemål - og man er bekym-
ret for parkeringsproblemer på den smalle Pilevej.

GVF har i anden sammenhæng lavet en (fuldstændig 
uvidenskabelig) undersøgelse, der viser at Risskovboerne 
har 2,3 biler per husstand.
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Dronning Margrete 1. gav os skoven i 1395
• Og hvad er det med ramsløg fra spanske soldater under Napoleonskrigen?

• Uglen i træet?

• Egetømmer til åhavnen?

• Meteornedslag?

• Sommerforlystelser i 1800-tallet?

• Vindfælder og vildskov?

• Prinsen og skydeselskabet? Få alle historierne - og mange flere...

Kom med på en vandring i Risskov hvor byrådspolitiker og præst Lone Hindø, vil fortælle om Risskovs historie, og 

Lones mand, biolog Vagn Juhl-Larsen, vil fortælle om skoven.

Vi mødes ved 6. Frederiks Kro 

lørdag den 11. september kl. 11.00 

Turen vil vare ca 1,5 time.

Deltagergebyr for voksne: 

kr. 30,- der går ubeskåret til 

vores mini-institution SØLYST.

Free-Lance Kokken
Ndr. Strandvej 119

Jeg hedder Steen Jensen og er gift med Dorethe Nielsen, sammen har vi tre drenge, Mathias, 
Christoffer og Jakob, også kaldet Niel drengene. Dorethe er grafisk designer og arbejder hos 
DANSK HR også i Risskov. Jeg har selv en kokke- og tjeneruddannelse.

Vi købte huset Rockhill med tilhørende erhvervslokaler her på Nordre Strandvej i 1990, huset 
er fra 1923 og dermed et af de ældste på vejen. 

Der har igennem tiden været forskellige tømmer-
mestre, som har drevet deres forretning fra matriklen.
Det samme har vi, nu igennem godt 30 år, ja vi er vel 
efterhånden ved at være en af de ældste eksisterende 
forretninger her på vejen.

Jeg har en fortid i restaurationsbranchen, hovedsa-
gelig i Aarhus og Skagen. I nogle år drev jeg Restaurant 
Rendez Vous på Store Torv.I Skagen var det job på blandt 
andet Ruths Hotel, Restaurant Jeckels og Cafe Krøyer . 

I den periode sidst i 80 erne, begyndte vi på det, der 
i dag kaldes ”privat dining”, dengang blev det beskrevet, af en journalist i J.P. som ”nutidens 
kogekone” Det blev dog til navnet Free-Lance Kokken, som var lidt mere tidsvarende. 

Mange af vores opgaver, i den forbindelse, var til folk i Risskov, derfor var det nærliggende, at 
det var i Risskov vi skulle etablere en forretning med Diner Transportable/Catering/Take away. På 
det tidspunkt var det ikke noget byens restauranter beskæftige sig med, der var kun en tilsva-
rende forretning i Højbjerg og en i Aarhus C. Her i Risskov var der kun èn smørrebrødsforretning, 
Det kold Bord, som dog ikke har eksisteret i mange år.

Efter vi havde købt huset, og nogle måneders ombygning blev skovl, hammer og murerske 
udskiftet med kokkekniv, komfur og gryder. Der blev fra starten taget rigtig godt imod os, og 

mange kunder/familier fra dengang, har vi stadig fornøjelsen af, at levere mad til, nu også til 
næste generation. 

Vi laver og levere mad til alle slags arrangementer, stort som småt. Både private, offentlige og 
virksomheder. Til privat er det alt fra barnedåb, konfirmation, studentergilder, bryllup eller andre 
anledninger, hvor lækker mad er en del af sammenkomsten. Til offentlige og virksomheder er 
det ofte i forbindelse med kundemøder, kurser, receptioner, fester eller frokostordninger. Som så 
mange andre forretninger er vi også påvirket af Corona-pandemien, derfor en venlig opfordring 
til at handle lokalt, så vidt det er muligt. 

Gastronomien har været igennem en fantastisk udvikling igennem den periode, det er et super 
spændende fag at beskæftige sig med, passion, friske råvarer, masser af grønt og nysgerrighed 
for maden og kunderne er nogle af nøgleordene.

Når familieliv og arbejde, som for vores vedkommen, er så tæt forbundet, blive det til en 
livstil, og når det nu er tilfældet, så er Risskov jo ikke det værste sted at være. Vores tre drenge 
er født og opvokset her, gået i skole og gymnasium, spillet fodbold i VRI, alt sammen noget som 
skaber tilhørsforhold og gode venner både for dem og os.

Risskov er vores ”hjemmebane”.
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Nybolig Risskov
Ndr. Strandvej 37

Mads Faurholt, indehaver Nybolig Risskov, 35 år, gift og to døtre på 1 og knapt 4 år.
Jeg bor i Risskov, og er i gang med et spændende projekt, hvor vi skal bygge nyt hus i Høje 

Risskov, der skal danne rammerne om familielivet.
Jeg har været ansat hos Nybolig Risskov siden juni 2008, så jeg har været ejendomsmægler i 

Risskov i næsten 13 år. Jeg overtog forretnin-
gen 1/4 2020, da min far efter næsten 40 år 
som ejendomsmægler i Aarhus ønskede at gå 
på pension.

Boligmarkedet i Risskov er utroligt spæn-
dende med en stor variation af boligtyper og 
boliger i flere prisklasser. Området er attraktivt 
for potentielle boligkøbere, da man får forsta-
dens ro kombineret med nærheden til bylivet 
i Aarhus C. Desuden er der igennem de senere 
år sket en enorm udvikling i Risskov, så man 

i dag kan klare de fleste af hverdagens gøremål lokalt, ligesom caféer mv. skaber et hyggeligt 
miljø. Derudover lokker den fantastiske natur langs bugten og i Risskov også masser af folk til 
området.

Vi er en forretning med fem ansatte, hvoraf fire af os er ejendomsmæglere. Vi er alle erfarne 
ejendomsmæglere, som har mellem 12 og 25 års erfaring i branchen, da vi ved, hvor vigtigt det 
er, at tingene bliver gjort ordentligt og på et fagligt højt niveau.

Vi går meget op i at møde vores kunder i øjenhøjde, og hos os finder man ingen ”smart i en 
fart-attitude”. Vi tilbyder vores kunder en ærlig og reel dialog, så kunderne ikke er i tvivl om, at 
de skal vende tilbage til os.

Vores primære markedsområde er Risskov og Egå, hvilket betyder, at vi har et stort lokalkend-
skab netop her. Vi er en del af Aarhus Kommunes største og mest sælgende mæglerkæde, Ny-

bolig, og vi har et fremragende samarbejde på tværs af forretningerne i Østjylland. Det betyder 
også, at vi fokuserer på at være skarpe på vores egen ”hjemmebane” i Risskov, så vi ligger ikke og 
kører til andre byer i det vestlige og sydlige Aarhus.

Boligmarkedet under Coronaen:
Boligmarkedet har buldret derud af gennem coronaen. Vi oplevede en kort opbremsning på få 
uger i marts 2020, da landet lukkede ned, men allerede i løbet af april måned var der fuld gang 
i markedet igen. Vi solgte i 2019 117 boliger fra forretningen, mens vi i 2020 solgte 197 boliger, 
så det viser meget godt, hvor godt boligmarkedet har været kørende. Herudover har vi oplevet 
en stor efterspørgsel efter de nye ejerboliger omkring Psykiatrisk Hospital, som er solgt som 
projektsalg, og de kommer derfor udover de nævnte salgstal. 
Vi møder en del kunder, der overvejer at skifte villaen ud med en nemmere hverdag i en lejlig-
hed på Aarhus Ø. Omvendt har vi også rigtig mange kunder i vores køberkartotek, der ønsker at 
flytte fra byen og ud til Risskov. Det er primært yngre mennesker, der vil ud at benytte de mange 
faciliter, Risskov byder på. 

EDC Poul Erik Bech, Risskov
Nordre Strandvej 90

Rolf Bach, 49 år, partner, ejendomsmæg-
ler. Gift med Lotte og har to døtre på 20 
og 17 år. Opvokset på Hybenvej i Høje 
Risskov og gået på Risskov skole.

Startede som mægler i Risskov i 1996, 
og har drevet EDC Poul Erik Bech på Nor-
dre Strandvej siden 2008. EDC Poul Erik 
Bech Risskov er en del af 65 butikker, som 
er ejet af Poul Erik Bech Fonden. 
I Risskov er vi et godt team bestående 
at Louise Hokland, Jessica Hvirvelkær og 
Louise Larsen, som hver dag fra 9 til 17 
betjener vores mange spændende kunder. 

Som mægler kan man dog ikke helt tale om en lukketid, så vi er altid til at komme i kontakt 
med. At købe eller sælge et hus er en af livets største investeringer, så vores kunder har ofte 
behov for at kunne kontakte os både om aftenen og i weekenden.

Vi kommer hjem til Risskov
Dette har vi sagt i mange år, men det bliver mere og mere udtalt. Rigtig 
mange som bor i den lille ”landsby” føler, at Risskov er et ganske særligt 
og selvstændigt område, som næsten ikke er en del af Aarhus, men en by 
hvor alle kender alle og har sin helt egen identitet.

I de senere år har den delvise aflysning af lokalplan 210 udviklet vores 
hovedgade endnu mere, og vi har efterhånden alt, hvad vi behøver i det 
daglige, uden at vi skal bevæge os uden for området.

Som ejendomsmægler i snart 25 år har jeg, i hovedparten af årene, handlet ejendomme i 
Risskov, Jeg er opvokset her, og jeg har haft min skolegang i området. Derfor har jeg haft fornø-
jelsen af at følge den udvikling der er sket siden starten af 80’erne fra første række.

De senere år har det virkelig taget fart i vores område. Hospitalet er ved at være færdigudvik-
let, rigtig mange nye lejlighedsområder skyder op ved Lystrupvej og i Vejlby Risskov, hvilket har 
og vil bringe mange nye beboere til vores område. Udviklingen og alle de gode ting som Risskov 
giver os, har også sat sine tydelige spor i prisudviklingen. Vi sælger nu grunde i første række til 
mellem 16 – 17 millioner, og det er er ikke usædvanligt, at vi har flere købere til villaerne, selv 
om der skal gives 6, 8 eller 10 millioner - så noget må vores område kunne.

2020 har, som i mange andre brancher, været et yderst usædvanligt år. I vores branche 
startede året i et normalt godt tempo, men da coronavirus kom, frygtede vi alle, at markedet 
ville stoppe helt op med store prisfald til følge. Der blev også helt stille i ca. 1 ½ måned, men 
så tog det ellers fart. Udbuddet faldt og der var rigtig mange købere i markedet, som gerne 
ville handle. Det resulterede i prisstigninger, og blev et af de år, hvor der blev solgt flest boliger 
på alle niveauer. I skrivende stund er udbuddet af både villaer, rækkehuse og lejligheder på et 
historisk lavt niveau, og der er stadig mange købere, som gerne vil finde det helt rigtige i vores 
skønne ”landsby”.
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Som navnet afslører, er vi tre der tegner firmaet. Vi er i skrivende stund, 15 ansatte. 

Rasmus Gandrup, 37 år, uddannet konstruktør, gift - far til to piger og bosiddende i Egå.
Jens Vang, 47 år, uddannet Arkitekt, gift med Dorte Drachmann - far til to drenge, bor i Risskov.
Rasmus Krabbe, 47 år, uddannet konstruktør, gift - far til en piger og en dreng, Rasmus bor i 
Hadsten. 

Risskov er igennem en rivende udvikling, især langs Nordre Strandvej sker der tydelige ændrin-
ger i gadebilledet. Vi føler os utrolig privilegeret over at Martin Busk (ejer af Bricks) har valgt os 
til at sætte arkitektur på nogle af de mere markante nye tiltag i Risskov.

Vi er selv meget tilfredse med Nordre Strandvej 54 Piccolo, Nordre Strandvej 45, der blandt andet 
huser Lagkagehuset, og Nordre Strandvej 54 hvor Joe and the Juice for nylig er rykket ind. 
Denne  “Bermuda Trekant” har skabt et socialt epicenter, til gavn for alle aldersgrupper. Især 
Piccolo bygningen, har dannet rammer for et nyt mødested i Risskov, samt en flot ny herretøjs-
butik i flere plan. 

At eksisterende bygninger ikke er blevet revet ned, har været en gennemgående tråd i de tre 
beskrivende transformationer, vi har tegnet og projekteret langs Nordre Strandvej. 

Der er sikkert mange meninger og holdninger til den udvikling der er i Risskov, og dermed til de 
bygninger vi har sat streger på. Hvilket vi har den dybeste respekt for. 
Man skal dog blot huske at arkitektur ikke just rummer en præcis facitliste. 
Det der er knapt så smukt for den ene, kan være ganske brugbart og vellykket for den anden. 
Hvilket er noget vi oplever i stor stil, i vores arbejde med de mange nye villaer vi arbejder med i 
Risskov. Folk har forskellige præferencer, ønsker og holdning til materialer og udtryk etc.

Men når det er sagt, savner vi nogle retningslinjer - som man ser i indre by. Retningslinjer der 
kan være med til at sikre, en ønskelig udvikling af vores smukke strandby - der giver mening på 
tværs af generationerne. 

Gandrup, Krabbe, Vang - arkitekter
Ndr. Strandvej 44

RASMUS KRABBE               JENS VANG               RASMUS  GANDRUP



Side 24

Medlemskab koster for et år kun kr. 80  for enkeltmedlemmer 
og kr. 60, hvis din vejforening er medlem.

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 nyheds-
brev, samt hente et hav af informationer for husejere. 

Bestyrelsen:

Formand: Øjvind Serup
Jacob Adelborgs Allé 6
Tlf.: 3136 2966
Mail: formand@gvf-risskov.dk

Næstformand: Gertrud Iversen
Jasminvej 24
Tlf.: 2960 3090
Mail: naestformand@gvf-risskov.dk

Kasserer: Lene Kok
Syrenvej 5, 8240 Risskov
Mail: kasserer@gvf-risskov.dk

Randi Vinther 
Fortevej 89

Mogens Brøndum 
Jacob Adelborgs Allé 4

Suppleant: 
Søren Lauridsen 
Ådalsvej 4

GVFs hjemmeside: gvf-risskov.dk
Facebook side: gvf-risskov

Foto forside: Knud Kristensen
Layout: Øjvind Serup

Det sker i Risskov:
29. maj:  Indvielse af “ Lises travesti“ ved Bellevuehallen kl. 11.00

11. september:   Skovtur i Risskov med Lone Hindø og Vagn Juhl-Larsen

  Mødested: 6. Frederiks Kro kl. 11.00

23. september:   GVF generalforsamling, Rest. Egå Marina kl. 18.00/20.00

11. november:   Klimamøde på Strandskolen kl. 19.00

Bliv medlem af GVF og få en gratis bog
I anledning af GVFs 100-års jubilæum er der uddelt en flot fotobog om 
Risskov til medlemmerne. 
Bogen der er på 112 sider, har billeder af fotografen Anders Bach. De his-
toriske tilbage blik er lavet af historikeren Henrik Fode, og fremtidsforskeren 
Jesper Bo Jensen tager et kig i “krystalkuglen”. 
En række Risskov-borgere, unge og ældre, fortæller om deres Risskov - og 
hvorfor  de har “Risskov i Hjertet”.

Hvis du er nyt medlem kan du hente en gratis bog hos formanden (se 
adressen til højre her), hvis du medbringer din kvittering for indmeldelse.

Ekstra bøger kan købes til kr. 100,- pr stk. hos formanden.

Kontakt meget gerne GVF hvis 
du skifter adresse, eller hvis 
navnet på din opkrævning 
ikke passer.


