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Beretning 2022 

 

Endnu et begivenhedsrigt år er gået på Idylvænget 

Alle huse på vænget er nu færdigbygget. Ingen har i 2022 valgt at sælge hus og flytte fra vænget. Det 

tyder da på et godt fællesskab og et godt sted at bo. 

2022 blev et begivenhedsrigt år på vænget, set med bestyrelsens øjne. 

 

 

Ny bestyrelse 

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter valget til generalforsamlingen i 2022.  

Martin Striib – Formand 

Olav Jørgensen – Kassér 

Thomas Frederiksen – Sekretær 

Bent Froning og Kristina Hjort som bestyrelsesmedlemmer 

 

 

Ekstra ordinær generalforsamling 2022 

Der blev i september 2022 afholdt en ekstraordinær generalforsamling. Referat er udsendt og delt 

på foreningens hjemmeside. 

Indstilling til forsamling blev nødvendig da der dels skulle tages stilling til et bidrag fra Koldings 

kommune vedr evt etablering af et Outdoor fitness anlæg. Et forslag der blev nedstemt. 

Dels skulle der besluttes om omlægning af serviceaftale på grønne arealer til en større del med 

robotteknologi. Forslaget blev vedtaget, med etablering i forår 2023. Grundejerforeningen bliver i 

den henseende næsten fritaget for ekstern service, med en besparelse for øje, på længere sigte. 
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Grønne områder 

Vi, som bestyrelse, ønsker at grundejerforeningen generelt fremstår pæn og vedligeholdt, til glæde 

for os alle. Det er en stor økonomisk post, at vedligeholde områderne, så al den frivillige hjælp fra 

foreningens medlemmer er naturligvis kærkommen. 

I 2022 valgte grundejerne at få etableret et vildt blomsterbed ved regnvandssøen. Det skal i dag 

besluttes om det ønskes forlænges eller genetableres til græs. 

Husk endelig jvf vejprojektet, at passe på græskanterne rundt på vænget. I indercirklen ligger der 

afvandingskanaler. De vil ikke virke efter hensigten ved manglende vedligehold.  

Vi har ingen fortov på vænget, så græskanten skal dels give ’det grønne look’, men samtidig og 

måske endnu vigtigere, være med at bevare muligheden for ’at bløde trafikanter’ kan afvige evt tung 

trafik på vejen 

Om nogle år vil ligeledes hække og træer fylde mere på vænget mod fællesarealerne, så godt at 

klippe og vedligeholde allerede fra start af.  

En stor appel fra bestyrelsen er ligeledes, at grundejerne i bedst muligt omfang deltager på de 2 

årlige arbejdsdage, der dels hjælper med at forskønne vores område, men ligeledes sikrer, at vi ikke 

skal bruge yderligere omkostninger på at vedligeholde fællesarealerne. 

Arbejdsdagene er af bestyrelsen fastlagt til altid at ligge den sidste lørdag i april og september 

måned. 

Til sidst vil jeg kort nævne, at de grønne fælles arealer jo er til fælles brug. Eneste appel herfra er, at 

såfremt de benyttes til større private forsamlinger, så husk endeligt, at få genetableret. 

Hængekøjer 

Vi fik med støtte fra Kolding kommune etableret 3 hængekøjer tæt ved legepladsen. Dejligt at se de 

bliver benyttet. De er med til at give liv på fællesarealerne. 

Ligeledes giver den løbende leg og boldspil masser af gode stunder i vores skønne omgivelser. 

Bestyrelsen har ikke planer om yderligere investeringer på redskaber i 2023 

Snerydning og saltning i vintermånederne 

Bestyrelsen indgik, i samarbejde med flere grundejerforeninger i Dalby, en aftale med en 

entreprenør omkring vinterhjælp i vintermånederne. Aftalen medfører desværre en større 

omkostning for foreningen end budgetteret. Det har med den stigende inflation ikke været muligt 

for bestyrelsen at finde en løsning indenfor budgettet.  

Det var for bestyrelsen vigtigt, at finde en aftale der kunne sikre bekymringsfri hjælp, således alle 

trafikanter kunne færdes sikkert rundt på vænget. 

Bestyrelsen anbefaler for generalforsamlingen, at fortsætte med aftalen for 2023/24. Jeg henviser i 

den henseende til godkendelse af budgettet 
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Vej og Parkering 

Vænget fik opstribet de mange ’bump’ på vænget i sommeren 2022. Bestyrelsen er meget tilfreds 

med resultatet og håber og tror på at det vil afhjælpe den til tider lidt for høje hastighed.  

Der er noteret over 80 børn på vænget, som må anses for at være de usikre i trafikken. Hjælp os alle 

med at passe godt på dem. 

Det er noteret af bestyrelsen at vejen slår revner flere steder. Vi er i dialog med Trefor om udbedring 

med butumen. Vi afventer foråret før vi rykker for yderligere svar, men det skal naturligvis laves. 

Parkering er fortsat et emne. Bestyrelsen opfordrer alle til løbende at informere gæster og 

besøgende omkring benyttelse af de fælles parkeringsfelter der er etableret rundt på vænget. 

Bestyrelsen får testet en refleksløsning til parkeringsfelterne, således disse felter bedre kan ses i de 

mørke tider, på dagen og året. 

Når testen forligger vil vi informere yderligere. 

 

Indbrud 

Vi oplevede desværre en større indbrudsbølge hen over sommeren i Dalby og omegn. Det ramte 

også Idylvænget. 

Ved stor fælles indsats for både grundejerforeningerne, beboere, politi og presse lykkedes det, at 

sætte en stopper for indbruddene. 

Desværre gav det uro og bekymringer. Noget som også fyldte meget for bestyrelsen. I forlængelse af 

denne beretning kommer Richard Andersen, fra Bo trygt, og giver et par gode råd til grundejerne. Ta’ 

godt imod ham. 

 

Rumlefelter ved regnvandssøen 

Vi ser desværre en større og større udfordring med rumlefelterne/græsarmering på vejen ud for 

regnvandssøen. Sandfugerne bliver skyllet væk fra felterne, hvilket medføre en risiko for, at et 

cykelhjul sætter sig fast og/eller en faldskade for bløde trafikanter. Bestyrelsen har derfor i budgetår 

2023 hensat midler til, at få området udbedret. 

 

Arrangementer 

Stor ros til aktivitetsudvalget igen i år. Sikke en fest i forbindelse med Tour De France. Dertil arbejdet 

omkring både fastelavn, Sankt Hans og sommerfesten. 

Jeg ved der ligger et stort arbejde bag ved, og aktiviteterne bliver jo også kun bedre af den store 

tilslutning der ses fra gang til gang. 
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Hjemmesiden og generel kommunikation 

Bestyrelsen har i 2022 valgt at fokusere på et generelt løft i kommunikationen for foreningens 

medlemmer. Det være sig både på Facebook og hjemmeside, men ligeledes med løbende 

informationsbreve udsendt efter behov, og i forlængelse af bestyrelsesmøder. Denne form vil 

gentage sig i 2023 

Tak 

Jeg vil slutte med at takke alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, aktivitetsudvalg og andre i 

udvalg; der bidrager til det store arbejde der ligger i, at yde noget for foreningens virke  

 

 

Martin Felthaus Striib 

Formand 

Grundejerforeningen Idylvænget 

 


