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Formandens hjørne   

Indkaldelse til generalforsamling 

den 10. september 2020  

Lidt til smilebåndet   

Har du tilmeldt dig 

vores nyhedsbrev? 

Har du husket at betale 

kontingent? 
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Kære Grundejere 

 
Så prøver vi igen at indkalde til en 

generalforsamling. Vi blev jo desværre nød til at 

aflyse tidligere på året, grundet covid19. 

 

På grund af risikoen for smitte, har vi i bestyrelsen 

besluttet, at der ikke vil være noget indlæg efter 

generalforsamling og ingen servering på mødet, 

ud over håndsprit! 

 

Årets møde bliver derfor en ”ren” 

generalforsamling. Vi håber naturligvis, at mange 

vil komme og gøre deres indflydelse gældende, 

men beder om, at der udvise hensyn til de regler 

vi alle er underlagt, for at begrænse smitten. I den 

anledning henstiller vi også til, at der alene 

kommer en fra hver husstand. 
 

 

╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧ 

 

Toftholm Avisen 
Parcelforeningen Toftholms lokalblad 

www.gftoftholm.dk 

 

Redaktion: 
 

Käthe Petersen  

Hybenvænget 26  

Tlf. 51 92 30 67  

 

E-mail adresse: 

kathe@petersen.mail.dk 

 

 

Udkommer:  

2 x årligt sidst på måneden  

i februar og juni 

 

Indlæg til avisen  

skal være redaktionen i hænde i 

månederne: januar og maj 

 

 

 

 
Det fine vejr er nu landet i Skovlunde og det 

betyder, at vi kommer ud i haverne eller åbner alle 

vinduer. Det giver flere klager omkring støj fra 

høj musik eller diverse redskaber, der bruges i 

haven. 

 

Husk i den forbindelse at vise hensyn til dine 

naboer, når du skal i haven med høj musik eller 

anvender støjende motorredskaber. På vores 

hjemmeside kan du se grundejerforeningens regler 

på området. 

 

Jeg vil slutte med at ønske alle en fortsat dejligt 

sommer 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Formand 
 
 
╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧ 

 

 

Bestyrelsen i Parcelforeningen 

 

Formand: Torben Hansen 

 Bakkehøj 25 

 Tlf. 40 10 01 45 

 

Næstformand:  

 Poul Daldorph 

 Kløvertoften 4 

 Tlf. 44 84 58 88 

 

Kasserer: Käthe Petersen 

 Hybenvænget 26 

 Tlf. 51 92 30 67 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

  

 Jørgen Mikkelsen 

 Bakkehøj 23 

 Tlf. 44 94 61 80 

 

Rikke Hansen 

Morelvej 23 

Tlf. 61 18 00 24 

mailto:kathe@petersen.mail.dk
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Parcelforeningen TOFTHOLM 

www.gftoftholm.dk 

Formand:    Torben Hansen   Kasserer: Käthe Petersen 

 Bakkehøj 25     Hybenvænget 26 

 2740 Skovlunde    2740 Skovlunde 

 Tlf: 40 10 01 45    Tlf: 51 92 30 67 

     

     Konto nr.: 3138- 8089701 

 

 

Driftsregnskab 

1. januar 2019 til 31. december 2019 

             

samt 

Status 

pr. 31. december 2019 

 

 

 

Ordinær generalforsamling 
afholdes 

torsdag den 10. september 2020 kl. 19:00  

i Skovlunde Medborgerhus i Skovlunde Syd-centret. (Indgang ved det gamle bibliotek) 

 

 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 

  2. Beretning: se orientering på side 6 

  3. Fremlæggelse af regnskab 

  4. Indkomne forslag 

  5. Budget for det kommende år 

  6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter jfr. §4 

På valg er:   

 

Næstformand: p.t. Povl Daldorph, modtager genvalg 

Kasserer:  p.t. Käthe Petersen, modtager genvalg 

1 Revisor:  p.t. Jens Christian Peterson, modtager genvalg 

1 Revisorsuppleant: p.t. Randi Hansen, modtager genvalg 

1 Bestyrelsessuppleant: p.t. Elo Lisdorf, modtager genvalg 

 

 

  7. Eventuelt. 

       

 

Husk at medbringe denne avis til generalforsamlingen 
 

 

 

Parcelforeningen Toftholm 
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Udgifter       2019     Budget      Budgetforslag 

      2019       2020 

 

Aktiviteter        7.638,35     15.000,00        8.000,00     

Kassererhonorar      5.000,00       5.000,00       5.000,00     

Generalforsamling, bestyrelses- og 

udvalgsmøder      9.083,30       7.000,00       7.000,00    

Administration, porto, gebyr, avis m.m.     3.856,91       7.000,00       7.000,00    

Fællesudvalget for grundejerforeninger i 

Ballerup Kommune         405,00          405,00          405,00 

      

Hjertestarter        9.402,00       9.000,00        7.000,00  

        

 

Overskud/Underskud       4.845,44        -9. 931,00          -660,00  

 

      40.231,00      33.474,00      33.745,00                                           

                                                _______________________________ 

 

Status pr. 31. december 2019 

AKTIVER 

 

Kontantbeholdning         656,00 

Indestående i bank                                 152.205,68 

Kontingentrestancer       1.122,00 

    

 

                        153.983,68   

     

 

 

 

Skovlunde, den 13. januar 2020  

 

 

 

Rikke Hansen   Torben Hansen   Povl Daldorph    Käthe Petersen    Jørgen Mikkelsen 
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Indtægter       2019 Budget Budgetforslag 

 2019 2020 

 

Medlemskontingent    25.474,00 25.474,00 25.745,00   

Renter             0,00          0,00           0,00 

Indskud fra nye medlemmer                                          14.000.00       8.000,00    8.000,00 

Gebyr         757,00     

  

        

                        

          

 

 

    ______________________________ 

 

    40.231,00 33.474.00 33.745,00 

                         ______________________________ 

 

 

 

 

Status pr. 31. december 2019 

PASSIVE 

 

Kapitalbeholdning 1.1.2019  149.138,24       

Årets overskud       4.845,44 

    

   

Kapitalbeholdning 31.12.2019  153.983,68  

  

            

    153.983,68 

 

     

 

 

 

Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens bøger og bilag. 

Foreningens aktiver er kontrolleret. 

 

Skovlunde, den 3. februar 2020 

 

 

 

Jens Christian Peterson         Ea B. Andreassen 
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Orientering til medlemmerne 

 

Følgende emner vil der bl.a. blive orienteret om under dagsordenens punkt 2 ”Beretningen” 

  

• Fastelavn 

• Dragedag 

• Besøg på Vestforbrændingen 

• Hjertestarterkursus 

• Trafikmåling 

• Fællesudvalget 

 

Vores generalforsamling blev i forbindelse med Covid19 aflyst i foråret, men nu forsøger vi at få 

den afholdt her i september. Da smittetrykket er stigende lige p.t., kan der ske lokale ændringer og 

vi skal derfor anmode alle grundejere om at følge med i nyhederne og lokalavisen, hvis der skulle 

ske noget lokalt frem til 10. september 2020.  

Hold også øje med vores hjemmeside www.gftoftholm.dk, som vi opdaterer, hvis der sker 

ændringer. 

 

HUSK! I forhold til sundhedsmyndigheders anbefalinger om afstand, anbefaler vi at kun én 

person pr. parcel deltager i generalforsamlingen. 

 

 

 

Som tidligere år kan medlemmerne efter generalforsamlingens afholdelse, rekvirere referat hos 

bestyrelsen og det kan ses på vores hjemmeside www.gftoftholm.dk. Derudover vil referatet blive 

udgivet sammen med foreningsavisen i juni måned. 

 

I bestyrelsen håber vi på et sædvanligt godt fremmøde og glæder os til at være sammen med 

”Toftholms” medlemmer.  

Vel mødt 

 

torsdag den 10. september 2020 kl. 19:00 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Torben Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gftoftholm.dk/
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Generalforsamlingen bliver holdt her 

Indgang ved biblioteket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skovlunde Kulturhus (indgang ved biblioteket), Bybjergvej 10, 2740 Skovlunde 

---------------------------------------------------- 

 

Nyhedsbrev   

Vil du vide, når der sker ting og sager i foreningen? 
 

Vil du være opdateret omkring sidste nyt i vores grundejerforening, så besøg  

vores hjemmeside - www.gftoftholm.dk 

  

Og endnu vigtigere!! 

  

Skriv til vores webmaster Belinda Jeppesen for at komme på nyhedslisten.  

Mailadresse:  

webmaster@gftoftholm.dk 

 

Husk, at den seneste udgave af avisen og referat fra seneste generalforsamling også ligger på vores 

hjemmeside. 

 

                                                                                                                                 Bestyrelsen 

 

Kildestrædet 

Skovlunde 

Kulturhus - 

Biblioteket 

Skovlunde 

Super Brugsen 

Bybjergvej 

Ballerup 

Boulevard 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjOmMW9t8PgAhXGUlAKHT98A_0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.dk%2Fandet-indhold%2Ftilmelding-til-nyhedsbrev%2F&psig=AOvVaw35Ami_d28LYShmoItqixYz&ust=1550515750366320
mailto:webmaster@gftoftholm.dk
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Sommeren er næsten overstået, men vi skal stadig huske: 

 
Vedtægt § 11 

Afbrænding af affald er forbudt. 

Benyttelse af støjende haveredskaber, herunder hæksakse, græsslåmaskiner, motorsave m.m., må ikke 
finde sted på søn- og helligdage i perioden maj til september. 

Længerevarende brug af støjende motorredskaber må kun ske på hverdage i dagtimerne: Fra kl. 07.00 til 
19.00. 

Medlemmerne er ansvarlige i henhold til lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Medlemmerne 
er ligeledes ansvarlige for deres husdyrs adfærd under henvisning til politivedtægten. 

   ------0000------ 

 

 

 

 

 

 

 
Hvorfor var blondinen glad for at samle et puslespil på 6 måneder? 

– fordi der stod 2-4 år 

……………………………………………………………………………………………………. 

– Hvorfor har køer klokker under halsen? 

– Fordi deres horn ikke virker… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Konen til manden. 

– Du praler altid så det er til at brække sig over. Har du nogen sinde gjort noget som du ikke 

har pralet af bagefter? 

– Ja, jeg giftede mig med dig. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Du må undskylde balladen i går men min kone og jeg skændtes fordi jeg ville til bowling og 

hun ville i biografen. 

– Nåh hvilken film så i så…? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Har du nogensinde set en flyvende tallerken? 

– “Ja….jeg er gift.” 
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