Referat af generalforsamling på Restaurant Egå Marina onsdag den 30. marts 2022.
Inden selve generalforsamlingen var der spisning (i alt 114), og besøg af Lars Østergaard, professor og
ledende overlæge på InfekFonsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital.
Lars Østergaard svarede beredvilligt på spørgsmål om corona, herunder om varianter, vacciner,
værnemidler, erfaringer og viden indFl videre, samt forventninger Fl corona Fl eKerår/vinter.

GENERALFORSAMLING
1. Valg af dirigent.
Valg af Flemming Munch, der kunne konstatere, at generalforsamlingen i henhold Fl vedtægterne
var reOdigt indkaldt.
2. Formandens beretning.
Tilbageblik på en seks måneders periode. Seneste generalforsamling i september var udskudt fra
forår 2021 pga. corona. Øjvind Serup gav et Flbageblik på klimamødet på Strandskolen den
11.11.21, hvor der eKer mødet blev nedsat en klimagruppe for klimaFlpasninger. Mere om
klimagruppen senere.
Kommunalvalget 2021: Var det en protest mod manglende borgerinddragelse, der saUe sit præg på
resultatet, spurgte formanden retorisk.
Udover klimagruppen er der også af Kommunen nedsat en følgegruppe Fl Øjenlægens Hus, hvor
bygherren vil bebygge 85 procent mod lokalplanens 45 procent. Følgegruppen har været Fl møde
med Teknik- og Miljø: ”Skal vi have en Helhedsplan, en udviklingsplan eller en visionsplan for Ndr.
Strandvej og Risskov”. Enighed om at lave en workshop og senere gennemføre et stormøde på
Strandskolen med inputs fra borgerne.
Den seneste udgave af “Historier fra Risskov” handlede om arkæologiske udgravninger i forbindelse
med udvidet letbanestop på Vestre Strandalle.
Beretning godkendt.
Næsaormand Bent Hjorth fortalte dereKer om klimafølgegruppens arbejde. Gruppen har et bredt mandat,
men skal hvert år udarbejde en årsrapport, der skal fremlægges på GVF’s generalforsamling. Gruppen har
p.t. gennemført 2 møder, henholdsvis den 8. december 2021 og den 8. februar 2022. DrøKelserne har været
gode, og der er et stort ønske om, at få både Landvindingslaget og Digelaget med i klimagruppen. Det vil
der bl.a. blive arbejdet på frem Fl næste møde den 21. april.
Kommunen er forhørt, om de vil sæUe sig for bordenden som koordinator, men de vil gerne have, det indFl
videre er borgerdrevet.
Der er fra medlemmerne ønske om, at diverse høringssvar osv. kommer på hjemmesiden
Spørgsmål om stenrev i bugten. Revet er eKer et møde med projektets styregruppe blevet skrinlagt indFl
videre.
Indlæg godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde de reviderede regnskab
Spørgsmål om, hvad ForeningLet betød. ForeningLet er det ﬁrma, der styrer vores
medlemskartotek.
Regnskabet godkendt
4. Indkomne forslag - der var ingen
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Øjvind Serup modtager ikke genvalg.

Bent takkede Øjvind for indsatsen. Med Øjvind som formand har GVF fået sat fokus på fortætning,
lokalplaner mm i området, ligesom han har løKet foreningens anseelse betragteligt.
Øjvind fortsæUer indFl videre med at lave publikaFonerne Historier fra Risskov.
Lene Kok modtager genvalg - genvalgt.
Søren Lauridsen modtager ikke genvalg (suppleant)
Per K.M. Andersen har som suppleant overtaget bestyrelsesposten eKer Gertrud Iversen, der har valgt at
træde ud af bestyrelsen, men ikke var på valg.
Der skal vælges 1 bestyrelsesmedlem og to suppleanter:
Niels Printz nyvælges som bestyrelsesmedlem
Susanne Hamann Gade nyvælges som suppleant
Ulla Bechtold nyvælges som suppleant
Valg af revisorer. Ruth Terp og Lis Petersen modtager genvalg.
6. Eventuelt.
Spørgsmål om sikkerhed på skolevejen Fl Strandskolen. Der er planlagt møde mellem skole/
kommune/GVF. GVF søger om at deltage i et forsøg om at få nedsat farten fra 50 km/t Fl 40 km/t
på StaFonsgade, Rolighedsvej og Ndr Strandvej med Flhørende sideveje.
Spørgsmål om hække, der stjæler fortovet. Udkørsel Fl Ndr Strandvej fra sideveje er også hæmmet
af hække, der vokser ud over fortovet. Det er dog alene kommunen, der kan kræve hæk klippet og
evt. klippe den for borgerens regning. Opfordring Fl, at GVF arbejder på at få gernet p-pladser, så
der er de reglementerede antal fri meter Fl sidevejene. Opfordring Fl fortsat at have fokus på at få
lyskryds ved Ndr. Strandvej/Ådalsvej.
Bekymring for planlagt udvidelse af Bellevuehallen, der tager p-pladserne. Og generel bekymring,
fordi der mangler p-pladser i området og Fl buFkker, caféer mm, hvilket betyder, at der parkeres på
de små sideveje. GVF arbejder med fokus her.

