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Side 1 

Information til Grundejer 
 

Kære Grundejer, 

Der har d 2/6-2022 været afholdt bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen. 

Vi får lagt et referat op på hjemmesiden så snart vi lige har fået teknikken til at virke. 

Følgende punkter er for nærværende interessante, at orientere om: 

1. Vi har nu lavet aftale med et firma der kommer og maler hvide felter på vejens mange bump. 

Det blev godkendt på sidste generalforsamling. 

 

2. Vi arbejder på, at få lavet en aftale om snerydningshjælp, i ekstreme situationer.  

Det har vist sig, at være ikke helt så nemt, at lave en fast aftale, og skulle det lykkes bliver det 

omkostningstungt, og vi kan ikke vide os sikker på rydningstidspunkt. 

Bestyrelsen indstiller derfor til, at hver grundejer sikrer snerydning rundt om sin grund. For 

genboer vil det være halvt ud på vejen. Det ses almindeligt, at grundejerne selv sørger for 

dette, i tidsrummet 7-22 på hverdage, og 8-22 i weekender.  

 

3. Vores kontrakt med græsklipning gælder ’kun’ for i år, som orienteret på generalforsamling. 

Her skal vi nok få lavet en ny aftale for 2023, men vi kigger ligeledes ind i en 

supplementsløsning med robotklippere, som der så i givet fald skal stemmes om. 

 

4. Der er oprettet ny mailadresse til bestyrelsen. Der kan fremover skrives på 

bestyrelsen@idylvænget.dk . Herved sikres dels arkivering, men også at alle medlemmer af 

bestyrelsen får information. 

 

5. Vi har gennem den seneste tid haft flere tilfælde hvor BlueKolding er tilkaldt, grundet 

problemer med kloakken.  

BlueKolding meddeler, at der bliver skyllet genstande ud i kloakken som ikke hører hjemme 

deri. 

Derfor hermed en lille opfordring til en god samtale rundt om middagsbordet, om hvad der 

skal i kloakken, og hvordan øvrigt affald ellers sorteres 

 

6. Omkring vores tildeling af midler fra Bydelspuljen: 

Der er ansøgt om penge til etablering af outdoor fitness, samt en sti ned gennem fællesarealet 

i midten af vænget. En sti der munder ud nede ved regnvandsbassinet.  

Pengene er, som nok bekendt, bevilliget, men der skal nu søges om byggegodkendelse. Dels 

hos kommunen, men også ved grundejerne.  

Det hele skal foregå i år, da pengene skal bruges i år. 

 

Vi indstiller derfor til ekstra ordinær generalforsamling d 1/9-2022.  

Nærmere information vil tilgå. 

 

På vegne af Bestyrelsen 

Martin 

mailto:bestyrelsen@idylvænget.dk

