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GVF-AVISEN
GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

Bestyrelsen har ordet
GVF afholdt klimamøde på Strandskolen i november med spændende oplægsholdere for
lidt over 200 deltagere. Efter mødet blev nedsat en gruppe af Risskovborgere, der sammen
med en repræsentant fra Aarhus Kommune, vil se på den nødvendige klimatilpasning, så
vi kan bevare vores område.

med at lave bl.a. de små hæfter ”Historier fra Risskov”, der er blevet godt modtaget. -Dem
vil jeg gerne fortsætte med at lave.
Har du en idé til et emne, skal du endelig kontakte bestyrelsen.
På generalforsamlingen fratræder også Søren Lauridsen, der skal have tak for sit arbejde.
En stor tak også til Randi Vinther og Mogens Brøndum, der begge trådte ud til forrige
generalforsamling, og hvor formanden glemte at sige tak til dem (undskyld :)

Vi har haft et kommunalvalg, der gav ”en halv borgmesterstang”, til de politikere, der
havde glemt at involvere borgerne. En ny Rådmand for Teknik og Miljø har lyttet til signalerne, og vi forventer et godt samarbejde.

GVFs bestyrelse konstituerer sig selv, og den nuværende næstformand Bent Hjorth har
indvilget i at tage posten. Den afgående formand er helt tryg ved dette...

På sidste generalforsamling, der var blevet udsat til september, vedtog man en kontingentforhøjelse til kr. 100 for enkeltmedlemmer og kr. 80 for vejmedlemmer. Kontingentet har været uforandret i mange år.

Historien om ”Ertebøllerne i Risskov” var helt oplagt, da der blev lavet omlægning
af spor på Letbanen, og rester af de første Risskovboere for 7.000 år siden dukkede op.
Vi håber ,du vil have fornøjelse med læsningen.

Vi er deltager i et netværk der hedder ”Med Hjerte for Aarhus”, der er sammensat af de
forskellige fællesråd og større grundejerforeninger. Her arbejdes for en større transparens i
byggesagsprojekter og en balanceret udvikling af hele byen. MHFA udveksler erfaringer og
sparrer på tværs af bydele.

Sidst i GVF-Avisen har vi præsentation af lokale butikker men også af vores
lokal-journalist fra RisskovLiv og en spændenvirksomhed, der arbejder for at forbedre mentalt
helbred.

Coronasituationen har påvirket os alle, og en af de eksperter, der har været med til at
vejlede os, er professor og ledende overlæge Lars Østergaard. Vi har fået Lars til at lave
oplæg på vores generalforsamling den 30. marts, hvor han vil fortælle om sine oplevelser
med pandemien.
På den kommende generalforsamling vil formanden ”takke af” efter mange år i stolen.
Det har været en utroligt spændende tid med mange udfordringer - især fra ”byggeivrige”
udviklere men også med klimaændringer, som vi skal forholde os til. Jeg har hygget mig
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GVF har
3 hjertestartere
der er placeret centralt
i området:
• FaktaQ, Ndr. Strandvej 19 (hænger udenfor ved indkøbsvognene)
• Lægehuset, Ndr. Strandvej 101
• Børnehaven Labyrinten, Ndr. Strandvej 159
Hjertestarterne som GVF har hængt op, servicerer vi selv med nye batterier og ”stød-puder”.

de
På HJERTEVAGT.DK kan du se instruktionsvideoer om, hvordan de skal
bruges. Hjertestarteren fortæller også selv, hvad man skal gøre i en akut
situation. - Vi håber dog aldrig der bliver brug for dem...
Bliv Hjerteløber:
På HJERTESTARTER.DK kan du se, hvor alle hjertestartere hænger, og
du kan tilmelde dig som HJERTELØBER. Her kan du også hente en app
til din mobil, så du får besked, hvis der er brug for en hjertestarter i dit
nærområde.

Anders Warmdahl Mikkelsen der bor på Ndr.
Strandvej, har taget billedet på forsiden 2. juledag.

Med venlig hilsen pbv
Øjvind Serup,
formand for GVF
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På hjemmesiden gvf-risskov.dk kan du se
alle oplægsholdernes slides.

Stormøde om klimatilpasning af Risskov
11. november 2021 på Strandskolen
Lidt over 200 deltagere fik oplæg om hvad klimaforandringer kan
betyde for vores område. Formålet med mødet var at afdække: hvad
kommer til at ske - hvad kan vi gøre - hvordan fordeler vi udgifterne.
Efter mødet blev nedsat en arbejdsgruppe, der sammen med Aarhus
Kommune, Landvindingslaget (slusen og Egåen) og Digelaget Vejlby
Fed, skal se på løsninger.
• Velkomst – ved formand for grundejerforeningen GVF, Øjvind Serup
• Præsentation af facilitator Flemming Munch og oplægsholdere
• Baggrund, formål og mål ved næstformanden, Bent Hjort
Baggrund: Risskov har forventelige udfordringer i relation til klimaforandringer. Udfordringerne
indbefatter forhøjet grundvandstand, skybrud, oversvømmelse fra Egå’en, samt pres på digerne
mod Aarhus Bugten.
Formål: Klimamødet har til formål at afdække eller identificere de mest presserende problemstillinger i den sammenhæng, herunder sætte fokus på erfaringer fra andre steder for at imødegå
oversvømmelse, fokus på økonomiske konsekvenser, samt evt. forsikringsmæssige udfordringer.
Mål: GVF har et stort ønske om et tæt samarbejde med Landvindingslaget, Digelaget Vejlby Fed
og Aarhus Kommune. Endvidere er et mål med dagens klimamøde sammensætning af en arbejdsgruppe, der fremadrettet har fokus på problemstillingen.

1. Hvad kan vi forvente i tilknytning til klimaforandringer for grundejerforeningens medlemmer ved forhøjet grundvandsstand, skybrud og oversvømmelse fra både Egå’en og pres på digerne mod Aarhus bugten?
Ph.D., professor Marit-Solveig Seidenkrantz ved Aarhus Universitet forsker og er
ekspert i klimaforandringer fortalte, at oversvømmelser vil komme til at ske – på
sigt. Tidsperspektivet er afhængig af temperatur, nedbørsmængde, hændelser
af ekstremt vejr og fremtidig stigning af havniveau. 25-50% af Danmark vil blive
påvirket heraf på sigt.
Uanset, hvor hurtigt havet vil stige, vil det under alle omstændigheder overstige
landhævningen på 3mm pr. år.
2. Hvilke erfaringer er der andre steder fra, for at imødegå de udfordringer, som Marit-Solveig Seidenkrantz netop har fortalt om?
Chefrådgiver for klimatilpasning og byudvikling Peter Bassø Duus fra WSP Danmark arbejder til
daglig med løsningsmuligheder. Hans erfaringer andre steder fra er, at fokus fra borgere og forsikringsselskaber, udvikling af nye faglige forståelser – og nyt samarbejde på tværs, er nødvendige
fokusområder.
I Risskov kommer truslerne om vand fra grundvand, nedbør, havet og åen, og man kan beskytte sig
ved at holde det ude med mure og dæmninger, el. alternativt at invitere vandet ind ved at skabe
kanaler og grundplan på bygninger, der kan tåle vandstigning som i Hamborg.
Man kan også skabe et tørt forland. - Eller som et alternativ etablere mobile barrierer, som man
har gjort i Holland, hvilket er en meget kostbar løsning.
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Det er en konstatering, at Vejlby - Risskov er et af de områder, der er truet, og i forhold til at
”beskytte sig” kræver, at man tager højde for, at der sker flere ting – og oversvømmelsesformer
på samme tid.
3. Hvilke økonomiske udfordringer følger efter oversvømmelser, når man bor så kystnært, som vi gør på Risskov Fed?
Ph.d. Seniorspecialist for klimatilpasninger, Jan Jeppesen fra NIRAS arbejder bl.a. med de
økonomiske konsekvenser i forbindelse med klimaforandringer, orienterede om de generelle
udfordringer i den sammenhæng.
En forudsætning er, at der er styr på vand fra alle sider. Der skal ske kortlægning af årsager og
effekter- evt ved spørgeskemaundersøgelse.
Hvad koster en skybrudsoversvømmelse? Det kostede f.eks. 6 milliarder i Kbh. 2011, da det
meste af byen blev ramt af skybrud.

Stormflodsoversvømmelse takseres efter område og erfaring med tidligere hændelser i det
specifikke område.
Grundvandsoversvømmelse bøder man selv for, og de fleste forsikringer dækker ikke.
Om det kan betale sig at investere i klimatilpasning bør ske gennem en Cost – Benefit analyse:
Tiltagsomkostninger sammenholdt med afledte effekter og dermed en nytteværdi.
4. Med henvisning til tidligere oversvømmelser, er der erfaring for, at nogle husejere
ikke er godt nok forsikret, så spørgsmålet er, hvilke forsikringer bør man have?
Forsikringsagent for privatforsikring Michael Kristensen og forsikringsmægler for erhvervsforsikring Jakob Mouritzen svarede på spørgsmålene, og redegjorde bl.a. for begrebet udvidet
vandskadeforsikring.
Man kan ikke forsikre sig imod oversvømmelse fra åen, eller eksempelvis i forhold til stormflod.
En erstatning udløses kun, hvis betingelserne i (LBK nr 281 af 16/04/2018) ”Bekendtgørelse af
lov om stormflod og stormfald” er opfyldt.
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Hvis der er tale om opstigende grundvand, kan en udvidet vandskade dække. I forbindelse
med skybrud dækker husforsikringen – hvis der er reelt skybrud. Ellers kan udvidet vandskade
dække, men – det er ikke alle forsikringsselskaber, der tegner sådanne forsikringer.
5. Hvad er status på digelagets arbejde i relation til bl.a. diget mod Aarhus Bugten, og
hvad tænkes gjort fremadrettet?
Formand for Digelaget Vejlby Fed, Erik Holck-Poulsen samt projektchef, Thomas Gierlavsen,
COWI orienterede om status på arbejdet med sikring og vedligehold af vores dige.
Diget gennemgås jævnligt af digelaget. Kystdirektoratet har planlægning for de kommende
år og 100 års sigt. Aarhus kommune og digelaget samarbejder om tiltag for diget og de øvrige
oversvømmelses-former. Der er bl.a. sat klapper i ledninger, og etableret sandsækkedepot hos
anlægsgartner Henning Hoffmann.
Sandfodring etableres de næste 5 år, så der kommer mere sand i omløb.
Dige-inspektion: Kystlinjen gennemgås mindst to gange årligt. Der skal arbejdes på erosion
mellem Fortevej og Lindevangsvej – kvarteret.
6. Hvilken forpligtelse er pålagt Aarhus Kommune i relation til udbygning og vedligehold af diget?
Geolog Line Henriette Broen, Teknik & Miljø, Aarhus Kommune er sagsbehandler og grundejernes indgang til byrådspolitikerne, og som sådan svarede hun kompetent på de spørgsmål.
Kommunen er både grundejer, planlægningsmyndighed, regulerende myndighed, samt støtte
ved beredskab.
Endvidere er kommunen samarbejdspartner i forbindelse med temaplan for oversvømmelse og
erosion, samt kommunens blå-grønne temaplan.
I forbindelse med videndeling og kortlægning kan det konstateres, at Egåen ikke er fremtidssikret i forhold til den vandmængde, åen skal bære.
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Oplægsholderen orienterede om et forsøg med et stenrev ud for kysten ved Vejlby Fed. Formålet er kystbeskyttelse og klimadiversitet, og projektet er forankret i Dansk Sportsfiskerforening i
et samarbejde med DTU Aqua, Aarhus Kommune og finansieres af Velux Fonden.
Endvidere orienterede hun om en strandpark, der evt. kunne etableres mellem Den Permanente badeanstalt og træskibshavnen, hvilket er i overensstemmelse med Digelagets ønske om
sandfodring af den kyststrækning, der oplever erosion.
Efter en kort pause, var der paneldebat.
Hver oplægsholder fik mulighed for at komme med et kort statement inden debatten:
• Seidenkrantz: Niveauet for hændelser har ændret sig over år
• Bassø-Duus: Konkrete handleplaner for dræning, skybrud etc. er nødvendige
• Jeppesen: Åbenhed om tiltag, løsninger og priser anbefales
• Kristensen m.fl: Kik forsikringer igennem og tilføj udvidet forsikring
• Holch Poulsen, Gierlavsen: Opfordring til at løfte i samlet flok vedr. dige.
• Line Broen: Læg pres på det nye byråd og samarbejd!
Spørgsmål fra salen:
Andersen: hvordan får vi tryghed?
Svar: Fokuser på den gode løsning – for klimaet – det er det, der kommer til at bestemme
dagsordenen.
Ellen Margrethe Basse, professor i miljøjura, kommentar: Kommunen bestemmer – og skal
være med til betale. Kaotisk lovgivning, vandløb, skybrud mv. hidrører fra forskellige lovgivninger. Arbejd sammen - og sammen med med kommunen!

Økonom kommentarer: Kommuner arbejder med klimaretningsplaner, det koster kun 1/5 at
forebygge frem for at reparere. Forsikringer bliver dyrere med mere vand – hvor meget dyrere
pr. forsikringstager er et ukendt faktum.
Områder, der i fællesskab gør noget, bliver ikke så dyrt for den enkelte.
Viggo Jonasen, Formand Teknisk Udvalg: Byrådet har besluttet et stenrev, kan det lægges, så det
også kystsikrer?
Pumpning ved grundvandsstigning kræver samlet kommunal planlægning, Hvordan?
Line Broen: stenrev er endnu ikke besluttet, der undersøges fortsat, og projektet er ude i høring
med en svarfrist februar 2022.
Gierlavsen: Den rekreative værdi ved stranden mindskes af stenrev, medmindre der skabes
specielle konstruktioner.
Kristensen: Anbefaler et drænlav, og at man i den forbindelse afventer en national klimatilpasningsplan.
Seidenkrants: Tilpasninger her, det vil sige lokalt, f.eks stenrev kan skabe problemer andre
steder.
Prins Knuds vej: Covi-rapport siger, at diget er utilstrækkeligt, mht. digets kvalitet
Holch-Poulsen og Gierlavsen: Kvalitetsbedømmelse fra 2018 tilsiger, at det er et rimeligt dige.
Lyngvej: Skybrud fra Mellemeuropa indikerer, at belægninger på jorden gør skader større
Duus: Ja, det bliver værre også pga. fortætning, klimahandlingsplanen kan bruges her som
løsningtilgang.
Spørger: Hvad kan en strandpark gøre jf. Line Broens slides?
Broen: Det kræver beregninger og tilrettelæggelse, men to rådmænd har båret det frem.

Arbejdsgruppen for
klimatilpasninger i
Risskov
Efter klimamødet på Strandskolen blev der nedsat
en klimagruppe,der skal have fokus på de udfordringer, vi har i Risskov i relation til:
• Forhøjet grundvandstand
• Oversvømmelse fra Egå’en
• Skybrud
• Et øget pres på digerne
Arbejdsgruppen består af en række kompetente
personer, der med jævne mellemrum vil mødes
med henblik på at være på forkant med situationen og i den forbindelse forsøge at udvise rettidigt
omhu.
Gruppen mødtes til et opstartsmøde den 8. december, hvor kommissorium og ramme for arbejdet
blev gennemgået. Bl.a. skal der i forbindelse GVF’s
årlige generalforsamling orienteres om status på
gruppens arbejde.
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1.247 underskrifter afleveret til borgmesteren

-så mange Risskov-borgere har indtil videre skrevet under på ønsket om en Helhedsplan og kravet om at man
skal kunne stole på en Lokalplan.
Når det er så vigtigt at have fokus på denne ene matrikel,
skyldes det, at der allerede nu er 3-4 byggerier, langs Ndr.
Strandvej, der er klar til også at overskride Lokalplanen,
hvis det tillades i nr. 7, og få tilføjet en 3. etage. -Og det vil
kun være starten.
Hele Nordre Strandvej kan blive transformeret til 3 etager
eller mere, og vi ser nu også, at kreative matrikel-sammenlægninger betyder, at disse byggerier også kryber ned mod
vandet.
I morgen er det dig!
Bent Hjort, næstformand i GVF og Flemming Munch fra ”Følgegruppen
om Øjenlægens hus” og afleverer underskrifter til Jacob Bundsgaard.
FOTO: Kristoffer Kiesbye, RisskovLIV.dk

G

rundejerforeningen Vejlby Fed/GVF har nu afleveret
underskifter til Borgmester Jacob Bundsgaard.
I alt 1.247 borgere har skrevet under på protesten mod
overskridelser af Lokal- og Kommuneplaner og for ønsket
om en Helhedsplan for Risskov.
De oprindelige planer om en bebyggelsesprocent på 85%
for “Øjenlægens Hus” på Ndr. Strandvej 7 fik os alle til at
protestere. Efterfølgende er bebyggelsesprocenten kunstigt
reduceret en anelse - bl.a. ved at indregne noget af kommunens fortov og oversigtslinjer i krydset.
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-Dette vil totalt ændre “Badebyens” karakter, foruden at
skabe yderligere pres på trafik, sport, skoler, institutioner
og parkering.
Det er naturligvis Byrådet, der har det sidste ord om byens
udvikling, men det kan ikke passe, at der dispenseres fra
vores demokratiske lokalplaner bare fordi det passer i nogle investorers kram.
Man skal kunne stole på en Lokalplan! Det er borgernes
aftale med politikerne.

Risskovs fremtid på borgermøde
Repræsentanter for Grundejerforeningen og følgegruppen om Ndr.
Strandvej 7 ”Øjenlægens Hus”, mødtes onsdag den 23. februar med
en afdelingsleder og en sagsbehandler fra Teknisk Forvaltning.
Årsagen til mødet skyldtes den nye rådmand for Teknik & Miljø,
Steen Stavnsbo’s udmelding i bl.a. RisskovLiv om, at bygherren skal
holde sig indenfor den nuværende lokalplans ramme for byggeri.
Udmeldingen fra Rådmanden betyder forhåbentlig, at vi ikke får et
Risskov som på tegningen...
GVF og følgegruppen har siden december 2020 afholdt møder hver
fredag, iværksat underskriftsindsamling, planlagt borgermøde,
samt afviklet møder med samtlige politiske partier, enkeltpersoner, netværk og foreninger, ligesom vi har skrevet artikler til
forskellige medier. Under valgkampen deltog GVF i flere helsides
annoncer i JP Aarhus.
Derfor venter vi også spændt på, om der er handling bag ordene –
altså at øvrige bygherrer skal overholde eksisterende lokalplaner,
som er den umiddelbare aftale mellem borgerne og kommunen.
Mødet mundede ud i, at Teknik & Miljø i samarbejde med GVF og
Vejlby Risskov Grundejerforening (ved Vestre Strandallé/Grenåvej)
planlægger en workshop, hvor vi skal beskrive vores ønsker til
fremtidens Risskov.
Når ønskerne er defineret, vil vi i samarbejde med T&M høre
Risskov-borgernes mening på et borgermøde på Strandskolen.
Vi vil holde medlemmerne orienteret via GVF-Avisen, hjemme
siden og sociale medier.

Fremtidens Ndr. Strandvej?
Illustration Steen Djervad, Risskov
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Generalforsamling
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I GVF
Tid: onsdag den 30. marts kl 18.00/20.00
Sted: Restaurant Egå Marina, Egå Havvej 31.
• Kl. 17.30: Dørene åbnes
• Kl. 18.00 oplæg ved Lars Østergaard
• Kl. 19.00 er der lækker buffet med lune retter, kaffe og kage
• Kl. 20.00 Generalforsamling starter
Betaling ved indgangen - kr. 50 pr deltager til spisning
Drikkevarer er for egen regning.

Tilmelding til spisning:
Hvis du ønsker at deltage i spisning, skal der helst tilmeldes
på hjemmesiden: gvf-risskov.dk eller evt. på mobil: 3136
2966 (mellem 10 og 17) senest søndag den 27. marts.
Meld venligst fra, hvis du bliver forhindret.
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Lars Østergaard er med
sin faglige ekspertviden
og fine kommunikationsevne blevet en person,
der skaber tryghed i
håndteringen af COVID19,
og vi er glade for, at Lars
Østergaard i forbindelse
med grundejerforeningens generalforsamling vil
fortælle, hvilken betydning pandemien har haft
for ham og hans virke,
ligesom han gerne svarer
på spørgsmål.
Som leder for en stor
universitetshospitalsafdeling har Lars Østergaard
i sine 17 år som ledende
overlæge haft som mål at skabe optimale rammer for god patientbehandling, og han har i den sammenhæng markeret sig ved at
tage utraditionelle metoder i brug.
Som en del af et eksternt finansieret videnskabeligt studie har
han f.eks. suppleret den lægevidenskabelige behandling af HIV-patienter med coachingsamtaler med den indianske medicinmand
Hawk of The Yellow Wind, der bl.a. har skullet lære patienterne at
tage ansvar for deres liv.

REGNSKAB GVF 2021

2021

2020

budget
2022

57.140
35.060
92.200

60.180
36.711
96.891

75.000
45.000
120.000

39.575
16.000
12.975
4.495
3.798
924
12.000
5.060
100
9.564
3.044
475
3.081
50
111.141

34.414
16.000

40.000
16.000
14.000
10.000
3.000

VALG AF REVISORER

UDGIFTER
Avis og Risskovhæfte
Udbringning
Generalforsamling
Arrangementer
Gaver
Arkitekturpris
Honorar bestyrelse
Foreninglet
Fællesråd
Borgermøde Risskov Gym.
Klimamøde Strandskolen
Kurser
Diverse bank
Hjemmeside
I ALT

Lis Petersen, Ruth Terp - modtager genvalg

ÅRETS RESULTAT

-18.941

19.058

AKTIVER
bankkonto

147.813

PASSIVER
saldo 1.1.21
årets resultat

166.754
-18.941

BALANCE

147.813

Oplægsholder: Lars Østergaard, Risskov

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:
Øjvind Serup, formand - modtager ikke genvalg
Lene Kok, kasserer: modtager genvalg
Søren Lauritsen, suppleant - modtager ikke genvalg
Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

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.

INDTÆGTER
kontingent vejforening
kontingent enkeltmedlemmer
I ALT

900
14.400
7.984

787
2.847
401
77.833

14.400
6.000
100

3.000
3.000
109.500
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Foto: Ivar Mjell, Risskov
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Aarhus Kommune har i oktober 2021 lavet en plan for “Vild med Aarhus”, hvori indgår en
budgetplan på 21 mio til etabering af stenrev langs kysten.

Aarhus Kommune med flere har p.t. et projekt i høring vedrørende etablering af
et stenrev på kysten ud for Vejlby Fed.

STENREV SKAL GIVE MERE LIV I AARHUS BUGT
Gennem mere end 100 år har Aarhus Bugt leveret sten til byggerier i hele Østjylland, og det har
givet færre levesteder til havets dyr. Nu skal stenene tilbage med et naturgenopretningsprojekt
i stor skala. Projektet giver nye levesteder til alt fra alger, svampedyr og fisk til endnu større dyr
som sæler og mar- svin. 21 mio. kroner skal finansiere flere stenrev, som giver bedre biodiversitet i vandet.
Et væld af liv under overfladen
Aarhus har i århundreder været centrum for regional og national udvikling. Udviklingen har
været af- gørende for byens status som regionalt kraftcenter for bosætning og arbejdspladser,
men har samtidig tæret på de naturressourcer, som bugten har kunnet levere. Det gælder bl.a.
bugtens sten, som er et væsentligt grundlag for den marine biodiversitet. Ved at genetablere
flere af de gamle stenrev vil livet komme tilbage til bugten til g læde for både biodiversitet,
fiskere og dykkere.
Stenhuler bliver gemmested for hummer og fisk
Projektet indebærer, at nye sten i forskellige størrelser skal placeres i de oprindelige strukturer
under vandet og på forskellige dybder. Rev med helt store sten danner huler for bl.a. hummer og
torsk, så de kan gemme sig, gyde og jage. På den måde bliver livet på og omkring stenene mere
mangfoldigt, og det vil sprede sig til andre områder i bugten.
Naturoplevelser under overfladen
Udover at gavne livet i bugten giver stenrevene også mulighed for at opleve naturen under vand.
Ved at anlægge mindre stenrev i kort afstand fra kysten bliver revet egnet til at formidle livet i
bugten til de aar- husianske badegæster, der kan nå ud til revet fra stranden. På det dybe vand
vil der være gode oplevelser for både dykkere, undervandsjægere og lystfiskere.
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GVF har sendt vedlagte synspunkt til Aarhus Kommune vedrørende etablering af stenrev langs stranden:

Teknik og Miljø er i dialog med private aktører, der er positive over for genetablering af stenrev
i Aarhus Bugt. De har tilkendegivet, at de vil afsøge muligheden for at bidrage økonomisk, så
projektet kan udvides i endnu større skala.

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, DTU Aqua, og forankret
i Dansk Sportsfisker Forbund. Det finansieres af Velux-Fonden, og har som mål
at øge biodiversitet med gode betingelser for fisk og lystfiskere, samt en mulig
beskyttelse mod erosion af diget på Vejlby Fed.
Tankerne bag de nævnte mål er velmenende, men giver alligevel panderynker hos
bestyrelsen.
Vores bekymring går på, at forholdene for alle vandsportsudøvere forringes, og
i værste tilfælde kan få fatale følger for udøverne. Det begrundes med, at revet
placeres lige under overfladen, og kun vil være synligt 30% af tiden. Kajakker,
surfere, kitesurfere m.fl. kan ramme stenene, beskadige materiellet og udøverne
kan blive kvæstet.
Risskov Strand er en fremragende badestrand og den bedste badestrand i Aarhus
Kommune, hvor især den offentlige strand ved Bellevue har mange besøgende og
badende om sommeren. Hele kyststrækningen har en enorm rekreativ værdi for
lokalområdet og hele Aarhus inkl. forstæder.
Der vil være risiko for, at en etablering af et stenrev vil omdanne stranden langs
Vejlby Fed til en dårlig strand med stillestående ildelugtende vand, søgræs, tang
og vil som nævnt give store udfordringer for vandsportsudøvere.
På grundlag af de modtagne tilbagemeldinger fra områdets bagland og COWIs
kysttekniske vurdering, vurderer vi således, at risikoen for utilsigtede konsekven-

ser ved et forsøgsprojekt i forhold til de mange forskellige brugere af hav, kyst
og strand og for kystsikring og dige med et sådant irreversibelt projekt i Aarhusbugtens komplekse bund-, strøm-, bølge-, katamaran- og havnebygningsforhold
ganske enkelt er for store.
Summa summarum ønsker vi på nuværende tidspunkt og det foreliggende
grundlag ikke etablering af et stenrev ud for Vejlby Fed. På den anden side vil
vi gerne være åbne for dialog, når der er opnået erfaringer og dokumentation
ved etablering af stenrev på sammenlignelige kyststrækninger. Når der således
foreligger tilstrækkelig evidensbaseret viden på området, kan vi eventuelt lade et
stenrev indgå som en af mulighederne i en samlet plan for dige- og kystsikring
for området ved Vejlby Fed.
Endvidere mener vi, at den netop overståede høring for indsigelser i forbindelse
med behandlingen af en outdoor strategi for Aarhus Kommune, hænger sammen
med høringen om et forsøg med et stenrev, og politikerne derfor bør forholde sig
til følgende spørgsmål og refleksioner:
1 – konsekvenserne for reducering af bølger
2 – konsekvenser for vandsportsudøvere
3 – konsekvenser for badegæster og turisme
Samt:
4 – hvem skal fjerne revet, hvis forsøget falder negativt ud
5 – der bør udfærdiges en helhedsplan for kysten, inden en beslutning om et
forsøg træffes
Hvis kommunen alligevel agter at indgå i projektet, ønsker GVF at blive repræsenteret i den foreslåede projektgruppe.
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Digte fra bogen FEDDETS FELE der udkom i 1925:

OLUF L. ARNDAL 1877-1937
skrev i 1925 bogen ”Feddets
Fele” med digte om vores
område.
Redaktionen fik bogen foræret
af Morten Jac på Themsvej, og
siger tak med nogle eksempler
fra bogen.
Oluf var lærer på Aarhus
Private Handelshøjskole, Ny
Munkegade Skole og ved
Fodfolkets Underofficerskole.
Kredsformand for dyreværnsforeningen Svalen. Konservativ
kandidat i Aarhus Nordre i 1917.
Han var født i København.
Døde af sukkersyge i en alder
af 56 år.
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RISSKOV APOTEK
Violvej 4

Jeg hedder Dorte Kamp Teglgård og er født i Aarhus. Flyttede fra byen som seksårig. Fik tilknytning til byen igen som 14-årig da jeg boede i Horsens et par år, hvor jeg spillede ishockey i Aarhus.
Min mand Christian er professionel sejler. Vi har 3 børn: Thea Emilie spiller fodbold, Penelope
er svømmer og danser, Noah spiller håndbold og jeg selv har spillet ishockey og har fem år på
landsholdet i baggagen. Nu går min fritid hovedsagligt med at køre mine børn rundt i landet til
deres sport.
Jeg har læst til farmaceut i København. Det tager fem år og jeg læste på School of Pharmaceutical
Science som er en del af Københavns Universitet. For at blive apoteker skal man være farmaceut
og man skal have et seks måneders praktikophold på apotek som en del af sin studietid (Jus). Efter
endt uddannelse gælder det om at få erhvervserfaring, som giver dig de kompetencer, der kvalificerer dig til at blive udnævnt til apoteker. Når du er klar til at blive apoteker, søger du et ledigt apo-

tek ved at sende en ansøgning
til lægemiddelstyrelsen, som
udvælger den bedst egnede til
det pågældende apotek.

Café Suverän
Vestre strandalle 170

1. december slog vi dørene op
på Risskov Apotek. Apoteket
ligger på Violvej 4, lige ved
siden af La Foreste, Okkels og
Lagkagehuset.
Risskov Apotek er en filial af
Aarhus Jernbane Apotek som
Daglig leder Monica og Dorte, apoteker
også er ejet af mig.
Blandt mine medarbejdere har
der været stor opbakning om en filial i Risskov, og Monica, som selv er bosat her, vidste at der var
et ønske om at der var et lokalt apotek. Da lokalet på Violvej blev ledigt, slog vi til med det samme.
Vi er ikke det største apotek, men vi er godt indrettet og har formået at få et fuldt sortiment, som
vi glæder os til at dele ud af.
Monica står for den daglige drift af Risskov Apotek. Monica har en lang flot apotekskarriere bag
sig, og elsker at hjælpe apotekets kunder. Monica har været primus motor på udviklingen af
butikken i Risskov. Hun har øje
for både indretning og sortiment,
hvilket vi har haft stor gavn af i
udviklingen af butikken. Monica
har også tegnet apoteks nye
logo, som bl.a. er trykt på vores
stofposer. Ud over hendes gode
stil er Monicas spidskompetence
at få folk til at føle sig velkommen
og gå den ekstra mil for at finde
den rigtige løsning for kunderne.
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Apoteker Dorte Kamp Teglgaard

Daglig leder, Helle Bager Brahe
Café Suverän ejes af Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne.
Helle Bager Brahe, 57 år, er daglig leder i Café Suverän og uddannet både kok og smørrebrødsjomfru.
Helle har et stort bagkatalog af menuer til små, som store fester.
Den store variation af kunder i Bellevuehallerne og dermed Café Suverän gør, at udbuddet af
muligheder også har store variationer.
Café Suverän rummer både de daglige brugere fra VRI og øvrige sportsarrangementer, samt alt
lige fra konfirmationer, runde fødselsdage og forædrefester fra de omkringliggende skoler.
Børnefødselsdage med leg i hallen og
eget lokale opdækket til f.eks pizza ad
libitum og en kage er også et hit og en
god mulighed i Bellevuehallerne og Café
Suverän.
Udover pizza´en på menukortet, har
Helle også introduceret en daglig menu,
der kan bestilles og betales via www.suveran.dk Det er populært for den travle
børnefamilie og den ældre generation,

Julestemning i Café Suverän i Bellevuehallen

der vil have en nem aftensmad. Alle kan være med for prisen er meget overkommelig og kan ses
på www.suveran.dk
Placeringen tæt på hovedkrydset på Fedet og vandet er helt unik. Få skridt fra hoveddøren, kan
man faktisk se vandet, og de samme få skridt den anden vej, er man lige ved hjertet af Fedet´s
eneste lyskryds.
Når der kommer ordrer på
selskaber, fordi vi er blevet
anbefalet, har det været en
rigtig god dag.

Helle Bager Brahe, daglig leder
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CONNEC
Nordre Strandvej 8

Jeg hedder Flemming Munch er 60 år og født i Risskov, startede i første klasse på Strandskolen, da
den blev indviet, og har, bortset fra et enkelt år i kollektiv i Bispehaven, et halvt år i campingvogn
og 6 måneder i Afrika, altid foretrukket Risskov som den faste base. Jeg blev heldigvis godt gift
med ”the girl next door”, og vi har været så heldige, at få 3 rigtigt søde børn, hvoraf den ene dog
pt. er udstationeret hos Justitsministeriet, men det får vel en ende...?
I mine gymnasieår på Risskov var jeg med på barrikaderne i DKU (Danmarks Kommunistiske
Ungdom), hvor jeg særligt gjorde i skoling og indoktrinering af andre unge samt salg af de
fantastiske, men nu hedengangne tidsskifter ”Land & Folk” samt ”Fremad”.
Min uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund.
Jeg har en fjern fortid som købmand, Scient. Pol., og en efterfølgende MBA fra USA.
Som mange måske ved kan den uddannelse, ligesom fx journalist, føre til næsten alt mellem øst
og vest. Jeg var så heldig at stå på ”teletoget” lige da de regionale teleselskaber skulle fusioneres,
børsnoteres, af-noteres, ny-noteres osv. – en fantastisk udviklingsrejse, hvor vi gik fra at være
lokale til at være globale. I alle årerne handlede det om topledelse, service-, forretnings- og
kvalitetsudvikling på en stadigt større internationalt scene.
Efter de mange år i tele, trængte jeg til en dosis hjerteblod og var så heldig at få ansvaret med
topledelse af en spændende organisations- og kulturudviklingsrejse under Kulturministeriet. Jeg
arbejdede med andre ord med at tilføre en portion modernisering, effektivitet og købmandsskab
uden, at hjerteblodet og kulturen blev helt udvandet.
Efter mange spændende år med ledelses- og udviklingsopgaver indenfor både det private og
staten, havde jeg derfor appetit på at udvikle noget, der gør en reel forskel for dem, der har det

svært, og ikke udelukkende
er styret af kortsigtede krav
til afkast eller omvendt
meget langmodige politiske
dagsordener.
Innovation, agilitet, disruption
og korte beslutningsprocesser
Flemming Munch: ”I connec hjælper vi
lokkede. Heldigvis var
kommuner og regioner med at skabe øget
medstifter af connec Anders
livskvalitet for de psykisk udsatte, der har
Geert Jensen enig, og så var
størst behov og udfordringer”
der ikke langt til etablering,
indflytning i Nordre Strandvej
8 og de mange tiltag, der er fulgt efterfølgende.
Vores største enkeltkunde i Danmark er Socialministeriet, efterfulgt af en meget lang række
social- og velfærdsforvaltninger og institutioner fra Bornholm til Skagen.
Vi etablerede connec i julen 2016 med kun en medarbejder. Efter en længere udviklings- og
markedsføringsperiode, der også har betydet udviklingen af helt nye forretningsområder, er vi
nu i en periode med markant vækst. Vi er lige nu ca. 10 medarbejdere, og har netop opslået tre
nye stillinger som psykolog, en stilling som ledelses-/ organisationsudviklingsspecialist og et par
ekstra studentermedhjælpere / juniorkonsulenter.
Hvad er specielt for firmaet?
connec har i løbet af de seneste 5 år udviklet sig til at være et ledende kompetence- og
videnscenter med fokus på at forbedre livet for dem, der har størst behov. Vores indsats tager
udgangspunkt i en professionel medarbejderstab med mange års dokumenteret ekspertviden
og resultater indenfor krydsfeltet mellem socialpsykologi, lederskab, anvendt IT, innovation og
forretningsforståelse.

connec’s mission er at øge livskvaliteten for dem der har størst behov, og alle vores aktiviteter
bliver løbende holdt op imod missionen.
Vi er også ekstremt optaget af, at sikre realisering af den mentale kostpyramide:
1. Gør noget aktivt
2. Gør noget sammen
3. Gør noget meningsfuldt
Udover vores egne forsknings- og udviklingsaktiviteter, har connec fire services:
1) Befriender. Bekæmpelse af livskvalitetsødelæggende ensomhed ved at facilitere en
videosamtaleløsning, der forener teknologi og medmenneskelighed. Her taler brugere og certificerede frivillige om den helt almindelige hverdag, og civilsamfundet sættes i spil. Ensomhed
er en overset og stigmatiseret lidelse, der alene i Danmark årligt koster samfundet mere end 10
milliarder kr. Løsningen virker og vokser. Både brugere og frivillige oplever at Befriender rent
faktisk virker i kampen med ensomhed, og giver karakteren 4,8 på en 5-skala.
2) Psychology. Vi udreder og rådgiver i de mest komplekse sager i Danmark vedr. mental
sundhed. Stort set alle de sager vi arbejder med, får vi fordi kommuner og regioner har ”opgivet”
og bedt staten overtage. I connec arbejder vi ud fra en grundig og almenmenneskelig tilgang
i øjenhøjde, og tænker, at vi i Danmark vil få meget mere ud af de mange samfundsmæssige
ressourcer der bruges på socialområdet, hvis der i større udstrækning arbejdes helhedsorienteret
og med fokus på borgeren.
Selv den bedste udredning og diagnose er jo intet værd, hvis der ikke efterfølgende sættes ind
med en kvalificeret behandling og opfølgning.

effektivitet – På den måde hjælper vi langt flere. Det er allerede en stor succes, også selvom vi
træner i nogle discipliner, hvor det traditionelt er svært i det offentlige. Et andet eksempel er, at
vi, sammen med Seminarer.dk, netop har lanceret en 12 måneder masterclass uddannelse, hvor
15 specialister over 12 måneder får et reelt markant kompetenceløft – også mht. samarbejde,
supply chains m.v.
4) Cloudware. Vi ser talrige eksempler på, at borgere ”udredes” gang på gang for det samme af
nye instanser, men for få omsætter de fine rapporter til øget livskvalitet for borgeren. Man kan
sige, at ”de enkelte delindsatser går godt, samfundet bruger penge, men patienten får det ikke
bedre”. Vi udviklede en “Business Intelligence løsning” primært til os selv, men den er nu blevet
så god, at kolleger i branchen gerne vil bruge den, og de er så velkommen.
En god dag er, når dem det hele handler om fortæller, at deres liv er blevet bedre, at medarbejdere fortæller os, at de nu skaber bedre resultater sammen med udsatte borgere. Vi har
faktisk en lang række tidligere klienter, der nu går forrest, er rollemodeller og fortæller, hvad det
egentligt er der virker.
connec planlægger lige nu en sensommerfest i 2022 med både helt lokale og internationale
bands kommer og spiller og, hvor Risskovs borgere vil blive inviteret.

3) Consulting. connec’s medarbejdere har, anført af chefpsykolog Steen Guldager, gennem
mange år ydet en stor indsats ift. at bidrage på konferencer, i ekspertgrupper m.v. med inspiration, forskning og omsætning til praksis – Vi kalder os ”praksis eksperter”. I 2020 besluttede vi
imidlertid, at vi fremadrettet i stedet vil prioritere at arbejde sammen med hele institutioner
eller forvaltningsområder og spille dem stærkere både ift fag-faglighed, organisation og
Kontorfællesskabet Ndr. Strandvej 8,
hvor der tidligere var autoværksted.
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RisskovLIV.dk
Stiftens lokaljournalist, Kristoffer Kiesbye

Jeg kom til verden et stenkast fra Bellevuehallerne i et kollektiv på Vestre Strandallé, men efter
tre år fik mine forældre tilsyneladende nok af at bo så tæt på vandet. Derfor flyttede vi over på
den ”forkerte” side af Grenåvej og slog os ned i Vejlby. Det var sådan set heldigt nok, for på den
daværende Jellebakkeskolen fik jeg verdens dygtigste og mest overambitiøse dansklærer, som
elskede at presse os. Det resulterede i, at vi et år vandt den landsdækkende aviskonkurrence
for folkeskoleelever og blev inviteret på rådhuspandekager på Københavns Rådhus. De smagte
godt, og samtidig læste Peter Kær fra “Hvem vil
være Millionær” min avisleder op, og så vidste
jeg ligesom godt, at jeg skulle gå journalistikkens
vej – og det helst sportsjournalistikkens vej. Jeg
elsker fodbold, og selvom han er et Silkeborg-koryfæ, elsker jeg også Morten Bruun.
Min store drøm var dengang at dele en kommentatorboks med ham. Sidenhen viste det sig bare,
at det var en drøm, som cirka hele den mandlige
del af min årgang på Journalisthøjskolen delte,
så jeg sadlede om, pakkede mine sager og drog
til Aabenraa for at bedrive lokaljournalistik for
JydskeVestkysten i stedet.
Det var en god beslutning. Man forbinder
nemt lokaljournalistik med navlepilleri og
Foto: Mathilde Bech
småtterier om katte, der skal reddes ned fra et
træ, men det er ofte i det nære, at man graver
de store historier frem og som sidenhen breder sig som en steppebrand i de nationale medier.
Det kræver bare, at der er nogen til at stikke spaden i, og det er dybest set min opgave med
RisskovLIV. Mit ide-ark i punktform på seks sider vidner om, at det vrimler med historier at skrive
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om Risskov, og borgerne i bydelen fortjener et overblik over og indsigt i det, der kan påvirke deres
hverdag – både til det bedre og til det værre. Tager vi et trin op ad abstraktionsstigen er det så
min fineste opgave at stå klar med mikrofon og blok, når du ønsker at blive hørt og få indflydelse
på udviklingen i Vejlby såvel som Risskov.
Det er ren luksus at få lov at dække det område, man gennem næsten hele livet har kaldt
”hjem,” men det driver mig også at være bydelens vagthund, der holder Aarhus Kommune og
andre beslutningstagere i området under opsyn. Det lyder frygteligt reklameagtigt, undskyld,
men det drejer sig lige så meget om faglig stolthed. Forud for dette job spildte jeg tre år af mit liv
på at skrive citathistorier om fodbold, så ambitionen om hele tiden at blive bedre til at lave kritisk
journalistik holder mig på et personligt plan til ilden hver dag. I det henseende har byudviklingen
i Risskov været et godt stofområde at starte med, for den buldrer derudaf og deler i den grad
vandene.
Uanset om man er for, imod eller befinder sig i en lejr midtimellem, så foregår den lige nu,
men den giver også muligheden for at tage det lange lys på. Hvordan fremtidssikrer man Risskov
Skole og vejene omkring den, nu hvor elevtallene ser ud til at eksplodere over de kommende år?
Og kommer Øjenlægens Hus til at danne præcedens for etagebyggeri hele vejen langs Nordre
Strandvej? - Der er historier nok at vælge imellem, og når jeg møder og snakker med lokale
kilder, kommer jeg altid derfra med en håndfuld historier ekstra. Jeg kan ikke altid nå at skrive
dem alle, men jeg er utroligt taknemmelig for alle læserhenvendelser, for skal det her ultralokale
lokalmedie blive en succes, skal det ske i samspil med jer. Så tak fordi I læser med og blander jer.
Bliv ved med det.

På hjemmesiden
RisskovLIV.dk kan man
tilmelde sig nyhedsbrevet fra Kristoffer, der
kommer ca hver 4. dag.
En tid endnu er det
gratis at modtage,
men bliver mod en
mindre betaling på et
tidspunkt.

Belucky - dametøj
Nordre Strandvej 53

Mit navn er Lillian Hansen, jeg bor i Risskov på Åkrog Strandvej med min mand Frits og
har datteren Anita.
Jeg er født og opvokset i Auning, en lille by på Djursland. Som 16-årige kom jeg
i lære i Tekstilhuset og samtidig tog jeg kurser på aftenskole i Ryomgård (indenfor
dekoration og indretning). Jeg kom derefter til Lilly Brudekjoler i Aarhus, og blev senere
bestyrer af deres afdeling i Randers i ca. 5 år. Jeg så på et tidspunkt at K.M. Mode i Veri
Centeret søgte butiksmedhjælper og dekoratør. Jeg søgte stillingen og fik den, hvor jeg
havde Karen Marie Lorentzen som min chef, og hende var jeg utrolig glad for at være
hos. Ulykkeligvis fik hun kræft og døde to år senere. Hendes sidste ønske var at jeg
overtog butikken. Ja og sådan blev det i 30 år, hvor jeg således har haft K.M Mode.
Jeg solgte forretningen i 2012, hvorefter jeg valgte ikke at gå på pension. Men hvad skulle jeg
så ???
Da jeg så at det lille lokale på Nordre Strandvej 53 blev ledigt, så tænkte jeg at det lige var
mig. Dette skulle være min hobby, så det er det jeg skal de næste år. Butikken kom til at hedde
Belucky, og jeg har nu haft den i 10 år.
Jeg har åbent 3½ dag om ugen, og jeg nyder rigtig
meget at komme på arbejde og være sammen med
mine super søde kunder. Mine åbningstider er onsdag,
torsdag, fredag fra 11-16 og lørdag 10-13. Vi tager til
Hamburg/Milano ca. hver anden måned, for at købe nye
og spændende varer. Det er det kunderne holder af, at
tøjet i forretningen er anderledes end i andre butikker.
Jeg forhandler også danske mærker, som Piro, Gustav,
2-Biz og Johnny Q bukser.

Jeg er alene om butikken. En god dag er når jeg har hjulpet en kunde, som er tilfreds og glad, når
hun går ud af min butik.
Og så betyder det rigtig meget for mig, at jeg har en hel masse trofaste kunder som kommer igen
og igen. Det gør alle dagene gode …..
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Bestyrelsen:

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 historiske tilbageblik 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”.

Formand: Øjvind Serup
Jacob Adelborgs Allé 6
Tlf.: 3136 2966
Mail: formand@gvf-risskov.dk
Næstformand: Bent Hjorth
Violvej 9
Mail: naestformand@gvf-risskov.dk

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.

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

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

Gertrud Iversen
Jasminvej 24

Medlemskab koster for et år kun kr. 100,- for enkeltmedlemmer og kr. 80, hvis din vejforening er medlem.

Helle Lochmann
L.P. Bechs Vej 32

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, samt hente et hav af informationer for husejere.

Suppleanter:
Søren Lauridsen
Ådalsvej 4
Per K. M. Andersen
Themsvej 26

Datoer for GVF-medlemmer:
30. marts 2022: 		

GVF generalforsamling, Rest. Egå Marina kl. 18.00/20.00

-Følg med på hjemmesiden gvf-risskov.dk om der er aflysninger grundet Corona.

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