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Side 1 

Information til Grundejer 
 

Kære Grundejer, 

Der har d 25/8-2022 været afholdt bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen. 

Følgende punkter er for nærværende interessante, at orientere om: 

 

1. I forbindelse med bydelspuljen (Projekt Outdoor fitness og etablering af sti), så skal projektet 

først godkendes af grundejerne, før vi kan søge hos kommunen. 

Som nævnt i sidste informationsbrev er der i den forbindelse indkaldt til ekstraordinær 

generalforsamling d 1/9-22 kl. 19.30-21.00, i aulaen på Dalby skole.   

 

Vi er desværre nødt til at skubbe den dato. 

 

Ekstraordinær generalforsamling bliver den 20. september fra kl. 20.00 – 21.30, på Dalby skole 

 

Vi fremsender, senest d. 13/9, oplæg til afstemning.  

 

Grundejerne der ligger lige ud til nævnte fællesareal har meddelt flg: 

- Etablering af sti – ingen indsigelser 

- Etablering af Outdoor fitness ønskes spredt over en større del af fællesarealet  

 

2. 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.  

Første indikation af prisaftale på græsklipning stiger, som alt andet, voldsomt. 

 

Det har vist sig at være vanskeligt, at få konkrete tilbud ind på robotklippere, men vi fremviser 

2 tilbud på ekstraordinær generalforsamling. Der skal således stemmes om vi fortsætter med 

nuværende græsklipning, eller om vi vælger ét af de 2 tilbud på robotteknologi  

 

3. Vedr. brug af fælles areal. 

Bestyrelsen har ingen bemyndigelse over brugen af fællesarealet, da det jo i ordlyden netop 

er et fællesareal. 

Bruges fællesarealet til private arrangementer (som jo giver god mening), indstiller vi til, at 

arealet efterlades som ’det var’.  

Kræves der ekstraordinær genopretning, så påhviler dette den enkelte arrangør, at få 

udbedret. 

 

4. Til orientering er der sat klistermærker på alle skraldespande på miljøstationerne. Er en af 

spandene fyldt, så send gerne oplysning til ’Affald Kolding’ som anvist på klistermærket.  

 

5. Vores hjemmeside er blevet opdateret. https://idylvaenget-dk.webnode.dk/ 

 

https://idylvaenget-dk.webnode.dk/
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Side 2 

 

 

 

 

 

Der ligger nu også lidt billeder på siden fra forskellige arrangementer på vænget. Der er 

billeder med personer på, hentet fra vores Facebook 

 

Ønsker man at et billede fjernes, så ret endelig henvendelse til bestyrelsen på 

bestyrelsen@idylvænget.dk 

 

6. Vi har rykket for maling af ’bump’ på vejen. Vi ligger vist ikke øverst i bunken. 

 

Vi har modtaget henvendelser fra nabo’er på vænget, med forslag på trafikregulerende 

foranstaltninger. Vi afventer maling af nuværende bump, inden vi igangsætter nye initiativer. 

 

Men der sendes fra bestyrelsen en appel til, at vi alle sammen hjælper med, at få bragt 

hastigheden ned.  

 

7. Husk arbejdsdagen d. 17. september. Send gerne forslag til Olav i nr 22 med arbejdsopgaver I 

mener trænger til udvidet assistance. Olav laver arbejdsfordeling på dagen 

 

På vegne af Bestyrelsen 

Martin 

mailto:bestyrelsen@idylvænget.dk

