
Referat 

Ad. 1, valg af dirigent og referent: 

Dirigent: Thomas Hansen 

Referent: Morten Block 

 

Ad. 2, Formanden beretning om bestyrelsens arbejde det forløbne år: 

Beretningen er vedhæftet som bilag 1 

 

AD.3, Aflæggelse af regnskab. 

 

Vi har 2 Regnskaber i grundejerforeningen, driften og vejfond: 

 

1.Driften: Regnskabet blev gennemgået af kasserer og der var ingen kommentar til dette. 

2.Regnskab for vejfond blev gennemgået af kasserer og der var ingen kommentar til dette. 

Begge regnskaber 2020 blev enstemmigt godkendt. 

 

AD.4, Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent (hhv. driftskonto og vejkonto). 

 

Budget for 2021 blev gennemgået af kasserer og der var ingen kommentar til dette. 

 

Budget for 2021 blev gennemgået af kasserer og der var ingen kommentar til dette  

 

Begge budgetter for 2021 blev enstemmigt godkendt. 

AD.5, Rettidigt indkomne forslag til gennemgang/afstemning: 

A. Nyt fra Aktivitetsudvalget: Evaluering af afholdte arrangementer og ønsker til 

kommende år.  Vi mangler 1-2 nye medlemmer i gruppen - Hvem har lyst? (Husk i udvalg skal der 

jævnfør vedtægterne være mindst et bestyrelsesmedlem). 

Udvalget arrangerer blandt andet sommerfest, Sankthans .m.m.    

følgende sidder i udvalget: 

• Lisbeth (nr. 10),  

• Ann (nr.21), Træder ud af udvalget 

• Pia (nr 19) Fraflytter og træder ud af udvalget 

• Matilde (nr. 34)  

 

• Følgende er trådt ind: 

• Lea (nr.9), Betina (nr. 8), Christine (nr. 38) & Sean (nr. 7) 

 

B. Spørgsmål: Må skoven bruges ? – ja, det må den gerne 

 

C. Forslag: Vedligeholdelse af stisystem (evt. nyt grus).  

Bestyrelsen tager dette punkt med videre og arbejder på at få en pris hjem på at få det lavet. 

 

D. Forslag: Reetablering af hæk ved stien mod skov (ml. nr. 26 og 28). – man har selv afholdt 

udgiften til at få drænet og sat ny hæk ud mod fællesarealer andre steder på idylvænget. Det 

er ikke en mulighed for at dræne ud mod fællesarealer, da man skal holde regnvand inde på 

egen grund. Bestyrelsen undersøger hvad der er af muligheder og hvad der står i 

lokalplanen og så vil det komme med på generalforsamlingen til marts 2022.  

Generalforsamling 07-09-2021 
Grundejerforeningen Idylvænget 

 



 

E. Forslag: Reetablering af passagemulighed på fællesareal mod skov (v. nr. 32), således at 

man frit igen kan gå hele vejen rundt om matriklerne på vores fællesareal (Øst, Vest og 

Nord). –  

 

Bestyrelsen indhenter tilbud på hvad det koster at få etableret et stisystem ned mod skoven 

og så vil det komme afstemning til generalforsamlingen i marts 2022 om hvorvidt vi ønsker 

at etablere gangsti.  

 

F. Forslag til vedtægtsændring: Vedr. indbetaling af kontingent. Nuværende vedtægter 

foreskriver, at kontingentet skal være betalt inden det år det gælder for. For at lette arbejdet 

med regnskab og revision foreslås "at datoen for indbetaling flyttet til samme år som det 

gælder for.". (Det bemærkes hertil: Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af fremmødte, som 

skal udgøre min. ½ af alle medlemmer.).  

 

Kasserer kommer med en konkret formulering til generalforsamling til marts 2022, så det 

kan komme på afstemning. 

 

G. Forslag: Vi betaler en strafrente på 1,5% af vort indestående i banken Spar Nord. Skal 

pengene investeres i stedet? 

 

 Fra 1 august i år har vi betalt 1,25% i strafrente til banken af indestående vi betaler årligt 

nedenstående til banken: 

• 1000kr til netbank.  

• Kontogebyr på 100 i kvartalet pr. konto samlet 800 kr.  

• Strafrenter på erhvervsindlån på til 6.432 kr.(1,5%) 

Der kommer nogle konkrete muligheder til generalforsamling til marts 2022.  

pengene kan komme i spil til et evt. køb af skoven, hvis det kommer på tale. 

 

H. Forslag: Der bliver brugt ressourcer på at slå græsset i fællesarealet ved boldbanen. Det er et 

stort areal, hvor kun en del af det benyttes til aktiviteter. Forslag: Omlægge dele af arealet 

og etablere et eller flere vilde blomsterbede? (evt. i/af en arbejdsgruppe). 

 

 2 forslag blev præsenteret og omkostning for et ”vild blomster bælte” på ca. 30 meter vil 

beløbe sig til ca. 1300 kr. årligt. Der kom flere forslag til andre steder hvor det evt. kan 

plantes.   

Der blev besluttet at der udarbejdes en plan som præsenteres på generalforsamlingen marts 

2022. 

Olav(nr.22) og Ann (nr.21) arbejder videre med et oplæg, hvis man ønsker at være en del af 

processen skal man rette henvendelse til Olav. 

 

 

I. Forslag: Nye faciliteter. Forslag: at etablere to til tre hængekøjer, der spændes op mellem tre 

stolper placeret i en trekant-formation.   

Prisen for at etablere og opsætning af hængekøjerne er 17.000 kr.  Der er stemningen for at 

der udarbejdes en plan med forskellige placeringer, som præsenteres på 

generalforsamlingen marts 2022. 

Gruppen der arbejder med dette er: Lisbeth(nr. 10), Lea(nr.9), Olav(nr.22) og Sean(nr.7) 




