Generalforsamling 05-03-2019
Grundejerforeningen Idylvænget
Deltagere
Se bilag 1.
Agenga

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning om bestyrelsens arbejde det forløbne år
3. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
a. -Nyt fra Festudvalget samt facilitetsudvalget
b. Godkendelse af legepladsindretning
c. Placering af et shelter/madpakkehus på fællesarealet
d. Hegnet mod vest
e. Nabohjælp
4. Godkendelse af regnskab for 2018
5. Vedtagelse af budget 2019 og fastlæggelse af kontingent både til driftskonto og
vejkonto
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Referat
Ad. 1, valg af dirigent og referent:
•
•

Dirigent: Thomas Wulf Nørholm (nr. 5)
Referent: Morten Block (nr. 18)

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

Beretningen er vedhæftet som bilag 2

Ad. 3, Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer:

A.

Nyt fra Festudvalget samt facilitetsudvalg

Festudvalget
Ann Iversen (nr. 21)
Der har været stor opbakning til festerne i 2018 og det er man glade for.
Sommerfest og skt. Hans fest vil blive planlagt i 2019. – der vil være fuld egen betaling til disse
arrangementer

•
•

Facilitetsudvalget
Lene Hemmsen Jørgensen (nr. 22)
•

Der er i 2018 købt 3 bord/bænke og 2 fodboldmål. (omkostningerne kan ses i budgettet)

B.

Godkendelse af legeplads indretning
Man har fået 175.000 af udstykker til at etablere mere legeplads - der blev præsenteret et oplæg til
den eksisterende legeplads i midten, hvor der skulle stemmes om man var for eller imod dette
oplæg

Resultatet af afstemningen blev:
For: 31
Imod: 2
Oplægget blev vedtaget og arbejdet vil pågå når vi har overtaget fællesarealerne –

C.

Placering af et Shelter/madpakkehus på fællesarealet ved søren
Placering af shelter/madpakkehus blev forelagt og der blev stemt om vi skulle arbejder videre med
mulighederne for etablering af enten Shelter eller madpakkehus.

Resultatet af afstemningen blev:
For: 29
Imod: 4
•

Der blev vedtaget, at vi det kommende år skal arbejde videre med muligheden og en arbejdsgruppe
blev nedsat, som er:
o Morten Ejby (nr.6)
o Thomas Rosenlund Frederiksen (nr.15)
o Pia Diabelez (nr.19)
o Mette Nebel Bjørnskov (nr. 23)

De vil til næste generalforsamling komme med et oplæg, som der skal stemmes om.

D.

Hegnet mod vest
•
•
•

E.
•
•
•

Beskrivelse er vedhæftet se bilag 3
Der blev nedsat en arbejdsgruppe som ikke er en bemyndiget arbejdsgruppe. De skal
arbejde videre med et oplæg og tage dialog med Idyl Alles grundejerforening.
Arbejdsgruppen er:
o Olav Jørgensen (nr. 22)
o Thomas Hansen (nr.40)
o Kim Juhl Sørensen (nr. 42)
o Rasmus Lund Aaskoven (nr. 44)
o Jakob Spangbjerg (nr.46)

Nabohjælp

Beskrivelse er vedhæftet se bilag 4
Oplægget og økonomi blev præsenteret og der blev stemt om oplægget skulle laves
Oplæg vedhæftet med tilbud og oplægget blev der stemt for om vi skulle lave.

Resultatet af afstemningen blev:
For: 33
Imod: 0
Ad. 4, Godkendelse af regnskab for 2018
•

Formanden fremlagde regnskabet for 2018. Regnskabet blev enstemmigt godkendt

Ad. 5, Vedtagelse af budget 2019 og fastlæggelse af kontingent både til drift konto og vejkonto
•
•
•

Formanden fremlagde budgettet for 2019. budgettet blev enstemmigt godkendt
Kontingent til drift konto på 2.000 kr. blev enstemmigt godkendt
Kontingent til vejkonto på 500 kr. blev enstemmigt godkendt

AD. 6, Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg
•
•
•

Asger Dam (nr.16) ønskede genvalg
Morten Block (nr. 18) ønskede genvalg ( afløser for Jakob Spangberg (nr. 46))
Olav Jørgensen (nr. 22) ønskede genvalg

Ingen andre ønskede at stille op til bestyrelsen, så de 3 kandidater blev enstemmigt valgt igen
2 suppleanter var på valg
•
•
•

Thomas Frederiksen (nr. 15) ønskede genvalg
Skulle besættes efter Morten Block var indtrådt i bestyrelsen
Thomas Nørholm (nr. 5) ønskede som den eneste at stille op

Thomas F og Thomas N blev enstemmigt valgt som suppleanter

AD. 7, valg af revisor og revisorsuppleant
•
•

Revisor: Kim Juhl Sørensen (nr. 42) ønskede genvalg – blev enstemmigt valgt igen
Revisor suppleant: Lea Bjerg Rasmusen (nr.9) ønkede genvalg – blev enstemmigt valgt igen

AD. 8, EVT.
•

Opmærkning af vejbump blev nævnt som en mangel, dette fremgår også af rapporten vi har fået
udarbejdet af asfaltindustrien og er med på mangel listen over ting der skal udbedres inden
aflevering fra Idylvænget APS.

•

Der var et ønske om flere skilte med ”legende børn” samt ”hastighed”

•

Forslag til en fælles arbejdsdag på fællesarealerne.

•

Petanquebanen er ikke vedligeholdt, vil den blive det eller hvad har man af planer med den.

•

Græsarmering ved søen er farlig, da der er køreriller, som man kan køre i med cykel/løbehjul.

•

Kommentar omkring borgermøde vedr. omfartsvej - et af emnerne der fyldte meget, var mulighed
for at få etableret noget detailhandel i Dalby.

Udarbejdet på vegne af generalforsamlingen af
Morten Block, referent
Godkendt af:

Mette Nebel Bjørnskov, formand

Thomas Wulff Nørholm, dirigent

