
Generalforsamling 20 18-03-06
G rundejerforeni ngen Idylvænget

Deltagere
Se bilag.

Agenda

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne år
3. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne:

a. Valg af facilitetsudvalg (3 personer)
b. Vedtagelse af ordensregler

4, Godkendelse af regnskab for 2Ot7
5. Vedtagelse af budget for 2018 og fastlæggelse af kontingent
6. Valg af 1 stk. Bestyrelsessuppleant
7.Yalg af revisor og revisorsuppleant
B. Eventuelt

Referat
Ad. 1, valg af dirigent og referent:

. Dirigent: Thomas Wulff Nørholm (nr. 5)

. Referent: Jakob Spangberg (nr. 46)

Ad. 2, formandens beretning:

o Formanden gennemgik bestyrelsens aktiviteter siden den stiftende
generalforsamling. Hovedfokus har været forberedelsen til at overtage
området fra Idylvænget ApS.

Ad. 3, rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne:

Facilitetsudvalg

. Der var et forslag om formelt at oprette et facilitetsudvalg, som skulle
have til opgave at komme med et forslag til områdets fællesfaciliteter.
Dette kunne f.eks. være udformningen af lege- og aktivitetsområdet på



fællesarealet ved søen. Det blev vedtaget at have en repræsentant fra
bestyrelsen samt fire øvrige medlemmer. De valgte deltagere er:

o Magnus Flinct Prytz Christensen (nr. 28)
o Lene Rosenlund (nr. 15)
o Lene Hemmsen Jørgensen (nr.22)
o Kristina Uldahl Hjort ( nr. 26)
o Sean Frank Ammentorp (bestyrelsesmedlem, nr. 7)

Ordensregler

. Grundejerforeningens vedtægter §23 Stk. 2 siger, at foreningens
ordensregler fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Der er på

nuværende tidspunkt ikke udarbejdet sådan et regelsæt
. Det blev anbefalet, at ordensreglerne skal være så minimale som muligt

for ikke at gøre dem for vanskelige at opretholde i dagligdagen
o Det blev besluttet, at bestyrelsen skulle påtage sig opgaven at udfærdige

et forslag til ordensregler til fremlæggelse og godkendelse på
generalforsamlingen 20 19

Ad. 4t godkendelse af regnskab for 2OL7=

. Formanden fremlagde regnskabet for 20L7. Regnskabet blev enstemmigt
godkendt.

Ad. 5, vedtagelse af budget for 2O18 og fastlæggelse af kontingent:

o Formanden fremlagde budgettet for 2018.
. Budgettet rummer bl.a. første overslag over udgifter til drift og

vedligehold af fællesområder. Da området ikke er overtaget endnu, er
der ikke hjemtaget endelige tilbud til vedligeholdelsen, da omfanget for
2018 afhænger af overtagelsestidspunktet. De endelige tilbud og
efterfølgende beslutning om leverandøren af ydelserne vil blive foretaget
op mod overtagelsen, så det er klart, når grundejerforeningen overtager
d riften.

. En anden hovedpost er udgiften til en professionel rådgiver til hjælp for
foreningen i forbindelse med overtagelsen af området. Rådgiveren fra
Niras har påbegyndt arbejdet med at gennemgå oplysninger fra
udstykker samt oplysninger fra en gennemgang i området. Der forventes
en rapport i løbet af et par uger.



Ud over det fremlagte budget blev det drøftet, hvorledes det kan sikres,
at der ikke pludselig skal opkræves store beløb til vedligehold og
reparation af vejbelægningen. Det blev i den forbindelse besluttet, at :

o Der skal påbegyndes indbetaling til en vejfondt allerede i

indeværende år. Beløbet blev vedtaget til 500 kr per grund for
2018. Beløbet vil blive opkrævet af kassereren efter godkendelse
af referatet

o Det blev anbefalet at indhente overslag (evt. fra rådgiveren fra
Niras) på, hvad det vil koste at vedligeholde eller udskifte
vejbelægningen ved endt levetid. Dette som vejledning for
fastlæggelse af endeligt beløb til vejfonden ved
generalforsamlingen i 2019

Kontingent for 2018 blev af bestyrelsen administrativt fastlagt til 2000
kr, og dette blev godkendt af generalforsamlingen. Generalforsamlingen
fastlagde kontingentet for 2OL9 til opkrævning inden næste
generalforsamling til 2000 kr
Under gennemgangen blev der opdaget en fejl i budgettets balance.
Fejlen blev rettet under generalforsamlingen
Budgettet blev godkendt under den forudsætning, at budgettet bliver
endeligt opdateret med informationerne om vejfonden og den tilrettede
balance og underskrevet af den valgte revisor

Ad. 6, valg af 1 stk. bestyrelsessuppleant:

o Da en af suppleanterne til bestyrelsen har måttet trække sig, skulle der
vælges en ny repræsentant. Den nye bestyrelsesuppleant er:

o Morten Block (nr. 1B)

Ad. 7, valg af revisor og revisorsuppleant:

o Der blev gennemført valg af revisor or revisorsuppleant for næste
periode. De valgte er:

o Revisor: Kim Juhl Sørensen (nr. 42)
o Revisorsuppleant: Lea Bjerg Rasmussen (nr. 9)

Ad. 8, eventuelt:

. Området omkring regnvandssøen:
o I forbindelse med en længere periode med frost i den sidste tid op

til generalforsamlingen har der været observeret legende børn ved
regnvandssøen og der er også set spor ude på isen. Der blev



opfordret til at tage en grundig snak med børnene for at mindske
risikoen for, at det skulle gentage sig. Der var udtrykt bekymring
for, at der ikke er nogen afskærmning omkring søen. Der blev rejst
forslag om at kontakte BlueKolding igen for at få klare
retningslinjer for, hvad der evt. kunne gøres enten i form af
indhegning, beplantning eller lignende. Der blev derudover
foreslået at kontakte grundejerforeningen på Goldbæk Alle om
deres process med at nå tit det, de har idag.

o Søens placering tæt på de kommende lege- og opholdsfaciliteter på
fællesområdet bør også tages med i betragtning, når
facilitetsudvalget kommer med deres anbefalinger

o Afdækning af dæksler ved regnvandssø: Der har tidligere været
drøftet muligheder for en bøgehæk for at skærme af for udsynet til
dækslerne. Ingen endelig afklaring med udstykker endnu.

Sikring af skolevej: Der blev spurgt ind til status på ae tiltag, som er sat
i søen af Kolding Kommune og skoleledelse på Oatny Skole for at sikre
eleverne bedre på deres vej til skole. Der blev henvist til de
informationer, der har været udsendt i den lokale presse angående
fartbegrænsende tiltag og indførelse af skolepatruljer. Arbejdet er ikke
påbegyndt endnu fra kommunens side, da det på vedtagelsestidspunktet
var for koldt og fugtigt til at kunne gennemføre asfaltarbejdet
Skilte mod "hunde-efterladenskaber": Der er mange, også
udefrakommende, der lufter deres hunde i området. Der var udpræget
Ønske om at få afklaret mulighed for opsætning af skilte om at vise
hensyn og benytte hunde-poser
Nabohjælp: Der var en opfordring fra Lisbeth (nr. 10) til at overveje
deltagelse i Nabohjælp-ordningen. Der har været indbrud i de
omkringliggende boligområder, og der var enighed om at undersØge
muligheden for deltagelse og tilmelding samt evt. skiltning med
indgangen til området. Bestyrelsen tager opgaven med at lave denne
afklaring
Facebookgruppen: Opfordring til beboerne i området at melde sig på.
Det er et lukket forum, hvor der skal gives tilladelse til at deltage
Platform for at fastholde referater, budgetter o.l.: Grundejerforeningen
har på nuværende tidspunkt ikke et site, hvor vedtægter, referater o.l.
kan lægges ud til brug for områdets beboere. Bestyrelsen har fået til
opgave at undersøge mulighederne. Løsningen skal godkendes til
generalforsamlingen 20 19
Lygtepæle i området: der blev spurgt ind til status på lygtepælene i

området. Emnet kom op som et spørgsmål efter formandens beretning.
Da emnet hørte det til punktet "eventuelt" på dagsordenen, blev det
parkeret. Desværre blev spørgsmålet glemt under punktet "eventuelt" og



dermed ikke ordentligt afsluttet, hvilket bestyrelsen naturligvis beklager.
Inden punktet blev parkeret, blev det lovet fra bestyrelsens sekretær
(Jakob Spangberg, fll'. 46) at følge op på konklusionerne fra den
stiftende generalforsamling, for dermed at kunne give den efterspurgte
status.

Opdatering 2018-03-12. lJakob Spangberg, sekretærl: Det er
efterfølgende bekræftet, at punktet har været fremlagt som en del
af arbejdsgruppens beretningen ved den stiftende
generalforsamling, hvor der blev fremlagt følgende:

" Lygtepæle:
o Lokalplan beskriver, at udstylmingen skulle have været lavet med Albertslund

Mini-lamper. Ewii har opsat en anden type. Der var enighed i arbejdsgruppen
om, at vi er godt tilfreds med de monterede lamper, da de ikke lyser ind i
haverne, som det ville have været tilfældet med Alberslund-lamperne.
For ikke at Jå en senere regning på at udskifte dem i henhold til lokalplanen,
har vi fået en dispensation fra Kolding kommune, som bare skal underskrives

forme I t af b e s tyr e I s en "

I referatet fra den stiftende generalforsamling står der, at

"Jakob Spangberg og Morten Block beretter om det arbejde gruppen har berørt i
processen med udarbejdelsen af vedtægterne. Der er lagt op til at den kommende

b es ty r els e forts ætt er arb ej det. H erunder b l. a.

. Gadebelysning er anderledes end lokalplanenforeskriver det. Dispensationfor
dette skal godkendes afgrundejerforeningen,for at silcre at der ikke sker
inds i ge ls er fr emadre ttet. "

Bestyrelsen mangler stadig at underskrive dispensationen.

Skader på vej. Der er nu etableret slidlag. Det er bygherres ansvar at
genoprette skader forvoldt under byggeriet. Det opfordres til at hjælpe
med at informere bygherre og efterfølgende udstykker (stadig ejer af
vejen), hvis håndværkere laver skader på vej o.1.. Bygherrer bor andre
stedet og har dermed svært ved at holde opsyn uden hjælp fra andre
beboere i området
Forslag om aktivitetsudvalg: Der blev rejst forslag om at etablere et
aktivitetsudvalg til at stå for sociale begivenheder i områAet. Følgende
meldte sig:

o Lisbeth Thule Offer (nr. 10)
o Ann Iversen (nr. 21)
o Jeanette Wulff Nørholm (nr. 5)



Udarbejdet på vegne af generalforsamlingen af

Jakob Spangberg, referent

Godkendt af

Wulff Nørholm, referent oirrilat



Bilag 1:

Deltagerliste
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Idylvænget 1 Louise Bredviq Mimoun
Ole Mimoun Bredvig

Idylvænget 2 Kristina Lewandowski

Kim Lewandowski x
Idylvænget 3 Lilian Bennetsen Kroqager x

Svend Hausted x
Idylvænget 4 Bente |uhl x

Idylvænget 5 f eannette Wulff Nørholm x
Thomas Wulff Nørholm x

Idylvænget 6 Malene Kyhl x
Morten Eibl x

Idylvænget 7 Rebekka Norris Kiihl
Sean Frank Ammentorp x

Idylvænget 8 Llbebysset, Bettina Frandsen

Stanislav Filiptchenkov
Idylvænget 9 Lea Bierg Rasmussen x

Søren OIin Mørch Rasmussen

Idylvænget 10 Lisbeth Thule Offer x
Kim Thule Offer

Idylvænget 1l Susanne Kastrup Forslund

Mads Kastrup Forslund x
Idylvænget 12 Ubebygget (Idylvænget ApS)

Idylvænget 13 Mai-Britt Kruse Bonde-Sterup

Hasse Burcharth Bonde-Sterup

Idylvænget 14 Ubebygget (Idylvæneet ApS)

Idylvænget 15 Lene Rosenlund x
Thomas Rosenlund Frederiksen x

Idylvænget 16 Gudrun Dam

Asqer Dam x
Idylvænget 17 fohanne Marie Bjerre Vesløv

Henrik Bierre Vesløv x
Idylvænget 18 Galya Stefcheva Chavdarova

Morten Block x
Idylvænget 19 Ubebygget (Idylvænget ApS)

Idylvænget 20 Aya Iwamoto

Daniel Martin Lorenz
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Idylvænget 2l Ann Iversen x
Michael Nielsen

Idylvænget 22 Lene Hemmsen Iørgensen x
Olav Hemmsen Jørgensen x

Idylvænget 23 Mette Nebel Biørnskov x
Martin Bjørnskov x

Idylvænget 24 Christina Lund

Lennart Lund

Idylvænget 25 Karen Lisbet Salhøj Rask

Erik Hummelmose

Idylvænget 26 Kristina Uldahl Hjort x
Jesper lIldahl Hiort x

Idylvænget 27 Ubebygget (Idylvænget ApS)

Idylvænget 28 Louise Skov Christensen

Magnus Flindt Prytz Christensen x
Idylvænget 29 Ubebygget (Idylvænget ApS)

Idylvænget 30 Ubebygget (Idylvænget ApS)

Idylvænget 3l Ubebygget (Idylvænget ApS)

Idylvænget 32 Ubebygget

Idylvænget 33 Gina Maretti x
Morten Maretti

Idylvænget 34 Ubebygget (Idylvænget ApS)

Idylvænget 36 Ubebygget (Idylvænget ApS)

Idylvænget 38 Dit#annessen-Kristine Froning x
fuBentPedersen x

Idylvænget 40 Ubebysset, Sanne Rose

Thomas Hansen

Idylvænget 42 Henriette Ildved Larsen

Kim Juhl Sørensen x
Idylvænget 44 Dorthe Lund Aaskoven

Rasmus Lund Aaskoven

Idylvænget 46 Mette Modler Overgård x
fakob Spangberg x

Idylvænget 48 Ubebygget (Idylvænget ApS)

Idylvænget 50 Milton




