
 

 
25. november 2022 
Grundejerforeningen Idylvænget   

 

 

Side 1 

Information til Grundejer 
 

Kære Grundejer, 

Der har d 23/11-2022 været afholdt bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen. 

Følgende punkter er for nærværende interessante, at orientere om: 

 

1. Vi har fået lavet en serviceaftale omkring vintertjeneste på Idylvænget. Aftalen er lavet i 

samarbejde med de fleste grundejerforeninger i Dalby.  

Vi har valgt en ’fast aftale’ med selskabet, hvilket betyder, at de kommer og salter og 

rydder sne ved behov, fra nu, til og med marts måned. Uanset antal udrykninger er prisen 

den samme for hele sæsonen. 

De vil tilstræbe, at salte inden kl 7.00, og evt snerydning vil foregå inden kl 8.00. De tager 

også asfaltstien med.  

Som informeret i juni, så har hver enkelt grundejer stadig sit ansvar i, at der er saltet og 

ryddet indenfor lovens bekendtgørelser. Man kan altså med andre ord ikke fraskrive 

ansvaret pga samarbejdet med vintertjenesten. 

 

2. Robotter til græsklipning er bestilt og vil blive installeret umiddelbart efter vinter. 

 

3. Der er også lavet ny aftale med service på græs og grønne arealer for 2023. Der hvor de 

nye robotter ikke kan komme til, vil ekstern partner sikre klipning og vedligehold. Det 

gælder græs ud mod Idyl, læhegn og græs mod øst, samt klip af græskanter ved sti og 

legeplads. 

 

4. Notér også allerede gerne nu datoen for den ordinære generalforsamling. Som skrevet i 

vedtægterne, skal den afholdes den første tirsdag i marts måned, hvilket betyder d. 7. 

marts 2023. Skulle man ønske at have forslag til afstemning, så husk at indsende i korrekt 

tid jævnfør vedtægter 

 

5. Sidder man med en god ide, eller plan for bæredygtig udvikling på vænget, så findes der 

forventeligt stadig en bydelspulje i Kolding kommune for næste år, som der kan søges 

midler i. Så en lille opfordring herfra til, at få planlagt evt god ide allerede nu. 

 

6. Kassereren har sendt opkrævninger til Grundejerforening, samt vejfonden afsted. Husk at 

få indbetalt rettidigt 

 

7. Bestyrelsen kan som altid kontaktes på bestyrelsen@idylvænget.dk 

 

 

På vegne af Bestyrelsen 

Martin 
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