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Formandens hjørne   

Indkaldelse til generalforsamling den 

15. september 2021 kl. 18.00. Bemærk 

ændret starttidspunkt!  

Lidt til smilebåndet   

Har du tilmeldt dig 

vores nyhedsbrev? 
Har du husket at betale 

kontingent for 2021? 

Plettet voldsnegl – 

havens plage 

Ølsmagning efter 

generalforsamlingen 

 Dine pligter som 

grundejer.  
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Kære Grundejere 

Husk at komme til generalforsamlingen den 
15. september kl. 18. Vi har efter 
generalforsamlingen arrangeret ølsmagning 
med Carsten Berthelsen, der er kendt fra 
Natholdets øl-julekalender. Husk at 
ølsmagningen kræver tilmelding. Oven på al 
den corona tror jeg, at vi har brug for at slå 
os lidt løs og igen mødes med vores naboer. 
 
Vi er allerede godt inde i sommeren 2021, 
der har vist sig fra sin solrige side. Husk at 
vise hensyn til jeres naboer, når I sidder ude 
og nyder det gode vejr. 
 
╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧ 

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 

 

 

 

 

 

Husk også vores ordensregler, der ikke 
tillader brug af støjende maskiner efter 19 og 
før 7 på hverdage og slet ikke må finde sted 
på søndage og helligdage. Vi oplever 
desværre, at nogen glemmer vores 
ordensregler i grundejerforeningen. Jeg vil 
derfor minde om disse og bede alle 
respektere reglerne, der jo alene er lavet for 
at sikre, at vi alle har det rart, når vi er i vores 
haver. 
Fortsat rigtig god 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. 40 88 58 88 

 

Kasserer: Käthe Petersen 

 Hybenvænget 26 

 Tlf. 51 92 30 67 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

  

 Jørgen Mikkelsen 

 Bakkehøj 23 

 Tlf. 61 22 25 85 

 

Rikke Hansen 

Morelvej 23 

Tlf. 61 18 00 24 

 

Parcelforeningen TOFTHOLM 

www.gftoftholm.dk 

mailto:kathe@petersen.mail.dk
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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 2020 til 31. december 2020 

            samt 

       Status 

pr. 31. december 2020 

 

Ordinær generalforsamling 
afholdes 

onsdag den 15. september 2021 kl. 18:00 

  

BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT 

 

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:   

 

Formand:  p.t. Torben Hansen, modtager genvalg 

Sekretær:  p.t. Rikke Hansen, modtager genvalg 

1 Bestyrelsesmedlem: p.t. Jørgen Mikkelsen, modtager genvalg 

1 Revisor:  p.t. Ea Andreassen, modtager genvalg 

1 Bestyrelsessuppleant: p.t. Hans-Henrik Rytter, modtager ikke genvalg 

 

 

  7. Eventuelt. 

 

 

 

 

Husk at medbringe denne avis til generalforsamlingen 
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Udgifter       2020     Budget      Budgetforslag 

      2020       2021 

 

Aktiviteter        1.965,75       8.000,00      10.000,00     

Kassererhonorar      5.000,00       5.000,00       5.000,00     

Generalforsamling, bestyrelses- og 

udvalgsmøder      2.262,50       7.000,00       7.000,00    

Administration, porto, gebyr, avis m.m.     5.868.43       7.000,00       7.000,00    

Fællesudvalget for grundejerforeninger i 

Ballerup Kommune         405,00           405,00          405,00 

      

Hjertestarter          700,00        7.000,00        4.000,00 

       

 

Overskud/Underskud    26.893,32             - 660,00        2.340,00       

  

 

      43.495,00      33.745,00      35.745,00                                           

                                                _____________________________ 

 

Status pr. 31. december 2020 

AKTIVER 

 

Kontantbeholdning         656,00 

Indestående i bank                                 181.404.00 

Kontingentrestancer       1.131,00 

    

 

                        183.191,00   

     

 

 

 

Skovlunde, den 6. januar 2021  

 

 

 

Rikke Hansen   Torben Hansen   Povl Daldorph    Käthe Petersen    Jørgen Mikkelsen 
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Indtægter       2020 Budget Budgetforslag 

 2020 2021 

 

Medlemskontingent    25.745,00 25.745,00 25.745,00 

   

Renter             0,00          0,00           0,00 

Indskud fra nye medlemmer                                          17.000,00   8.000,00  10.000,00 

Gebyr         750,00     

  

        

                         

          

 

 

    ______________________________ 

 

    43.495,00 33.745.00 35.745,00 

                         ______________________________ 

 

 

 

 

Status pr. 31. december 2020 

PASSIVE 

 

Kapitalbeholdning 1.1.2019  153.983,68       

Årets overskud    26.893,32  

  

Kapitalbeholdning 31.12.2019  180.877,00  

Skyldige poster       2.314,00  

            

Total    183.191,00   

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

 

     

 

 

 

Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens bøger og bilag. 

Foreningens aktiver er kontrolleret. 

 

Skovlunde, den 23. februar 2021 

 

 

 

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” 

  

• Aktiviteter i 2021/2022 

• Status på vores veje og fortov 

• Fællesforeningen i Ballerup Kommune 

• Nabohjælpskilte 

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

Kom og smag på en øl rejse i Mellemeuropa. 

Efter generalforsamlingen den 15. september 2021 kl. ca. 19 har vi, sammen 

med Carsten Berthelsen, der er kendt fra Natholdets øl-julekalender, arrangeret 

en spændende ølsmagning.             

Carsten har skrevet flere bøger om øl og har modtaget utallige priser for sin viden på området. Det 

koster ikke noget for dig som medlem af grundejerforeningen, men du skal tilmelde dig 

arrangementet ved at maile til webmaster@gftoftholm.dk med navn på deltagere og adresse, 

senest den 8. september 2021 eller via slippen til tilmelding på side 11. 

Ud over smagsprøver på de øl Carsten fortæller om, sørger vi også for en sandwich, så du behøver 

ikke at tænke på aftensmad den dag, men måske skal du lade bilen blive hjemme.  

Temaet vil være en øl rejse i Mellemeuropa. Øl er sandelig kulturhistorie. Følg med på en 

spændende færd i ord og billeder gennem Europas dramatiske Øl-historie. Undervejs er der 

selvfølgelig smagsprøver på det bedste af det bedste. Foredraget bygger på bogen: Øl rejsen – en 

rejse i øl og kultur – og ølkultur. Husk at komme til generalforsamlingen kl. 18 og fortsæt med 

ølsmagning og spisning kl. 19.00 den 15. september 2021. Husk tilmelding til ølsmagning og 

spisning.  

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

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 februar måned 2022. 

 

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

”Toftholms” medlemmer.  

Vel mødt 

onsdag den 15. september 2021 kl. 18:00 

BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Torben Hansen 
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Generalforsamlingen bliver holdt her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

Nyhedsbrev   

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

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

vores hjemmeside - www.gftoftholm.dk 

  

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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                       Har du husket at betale dit kontingent? 
 

 

 

Foreningen har pr. 1. april 2021 sendt girokort og opkrævninger via Betalingsservice. 

 

Såfremt du har modtaget et girokort på kr. 95,00 er det vigtigt at du benytter dette til 

betaling. 

Mener du at betalingen skulle være tilmeldt Betalingsservice og du alligevel har 

modtaget et girokort, betyder det at din betaling IKKE er tilmeldt automatisk til  

betaling via Betalingsservice og vil derfor ikke fremgå af din Betalingsoversigt for 

april 2021.  

SÅ HUSK, MODTAGER DU ET GIROKORT, SKAL DET BENYTTES TIL BETALING. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

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

 

Min pligt som grundejer 

Du skal som grundejer sørge for at beskære træer og buske der går ud over skel.  

 

Som grundejer, er det dit ansvar at hegn, hække, træer og anden beplantning på din grund, ikke er til 

gene for fodgængere, cyklister og trafikken på vejene. 

Hegn og buske må ikke hænge ud over skel. Træer skal klippes, så der er en frihøjde fra fortove og 

stier til de nederste grene på 320 cm og fra veje en frihøjde på mindst 420 cm. 

Vær opmærksom på, at der skal være frit udsyn til færdselstavler, vejnavneskilte og vejbelysning. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc8bHN8dPRAhVC3iwKHSnAD-QQjRwIBw&url=http://www.rimo.dk/node/9748&psig=AFQjCNE11v0y0qZUPsq-nlXCqyS7daBE2A&ust=1485110419182197
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Undlader du som grundejer, at klippe og beskære bevoksning og beplantning, kan kommunen 

fastsætte en tidsfrist for arbejdets udførelse. 

Overholdes tidsfristen ikke, kan det betyde, at kommunen får udført arbejdet på grundejerens 

regning. 

Grundejere ved offentlige veje (i byer og bymæssige bebyggelser) skal renholde fortovet ud for 

deres ejendom. 

Det omfatter at: 

• fjerne ukrudt 

• feje arealer med fast belægning 

• fjerne affald og andet, der er til ulempe for færdslen eller særligt forurenende 

• renholde trapper til ejendommen 

• renholde rabatter og nedløbsriste 

 Bestyrelsen får jævnligt klager fra grundejere omkring ovennævnte, store træer i naboend have 

og træer i skel, så vi vil opfordre alle grundejere til at overholde hegnsloven samt jeres 

forpligtigelser som grundejere.  

 

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

I haven lige nu: 

- Plant nyt i krukkerne, hvis planterne er blevet triste at se på efter ferien.  

- Pluk sommeræbler og nyd dem med det samme 

- Klip hækken, så den er i fin form 

- Du kan stadig så radiser, salat og spinat – udnyt gerne ledige pladser i køkkenhaven  
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- Hallo, er det teaterdirektøren? 

Jeg kan desværre ikke komme til prøven i dag. Jeg er dårlig! 

- Ja, det ved jeg sgu godt, hr. skuespiller. Men er de syg? 

 

 

Supermarkedet havde tilbud på Berberie - andebryst, men fru Olsen syntes, at 

stykkerne var for små og spurgte slagteren om han ikke havde nogle større. 

- Jeg er ved at pakke nogen, men de er først klar om nogle min", svarede han. 

10 min efter lød det i højttaleren: 

- Den dame der gerne vil have større bryster, kan komme til slagterafdelingen nu! 

 

 

 Jeg har fået nyt høreapparat. Nu kan jeg igen høre alt. 

- Det var da fedt....hvad kostede det? 

- Kvart over ni. 

 

 

En Japansk fiskerestaurant har indkøbt et parti læbefisk og kan nu præsentere en 

nyhed på menukortet: 

 

SMILENDE SUSHI 

 

 

Hvad er en hveps? 

Er en hveps egentlig et biord eller et stikord? 😊 

 

 

- Frk. Mortensen, et brev fra vores firma skal kunne forstås af enhver idiot, er De 

med? Dette her må De gerne skrive om. 

-Gerne, hr, direktør, men hvad er det, De ikke forstår? 

 

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

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiimbSQn7XZAhUG16QKHa34AIQQjRwIBw&url=http://seattlepuzzling.com/2044&psig=AOvVaw16BaRVFsSakpxF4nSavWq6&ust=1519241848471371
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Plettet voldsnegl – haveejernes nye fjende 
De danske haveejere døjer i forvejen med den iberiske dræbersnegl, men nu har endnu en invasiv 
snegleart invaderet de danske haver. 
 

Der meldes om en kraftig stigning i antallet af plettet voldsnegl – der egentlig har været i 

Danmark siden 1800-tallet, hvor den blev udsat på Christianshavns Vold fra det vestlige Europa og 
Middelhavsområdet. Primært på grund af dens flotte udseende, men måske også fordi man kan 
spise den. Sneglen minder om Vinbjergsneglen, men har en cyklus, der minder om den Iberiske 
Skovsnegl, måske bedre kendt som Dræbersneglen.  
Plettet voldsnegl er OGSÅ set i vores grundejerforening. Så den er her, pt. i lille antal. Men det kan 
hurtigt blive en generel plage. 
 

Sådan ser du forskel på vinbjergsnegl og plettet voldsnegl 
Vinbjergsneglen er en smule større. Den største forskel på de to snegle findes på huset. 
Vinbjergsneglens mønstre er lige, rene linjer, mens voldsneglens er mere buede og plettede. 
Voldsneglens hus er også mørkere end vinbjergsneglens. 
 

  
Sammenligning Vinbjergsnegl og plettet voldsnegl Plettet voldsnegl 
 

Mens vinbjergsneglen har et lyst hus, har den plettede voldsnegl dog et brunt hus ofte mønstret 
med tværstriber. Huset er mellem 2,5 og 4 cm i diameter. Voldsneglen er hermafrodit og kan 
derfor formere sig hurtigt. En voldsnegl lægger 30-150 æg i maj-juli. Til sammenligning lægger en 
dræbersnegl typisk omkring 400 æg over flere måneder, bare temperaturen er over 5o. 
 

 Sådan bekæmpes de invasive sneglearter 
 Den plettede voldsnegl skal bekæmpes på samme måde og i samme måneder som den 

iberiske dræbersnegl. Det anbefales, at du klipper eller hakker sneglene over med en saks 
eller spade. Alternativt kan du knuse den med dine fødder eller en tung genstand. Ellers 
kan du indsamle den og spise den på samme måde som vinbjergsnegle.  

  
 Det er dog vigtigt, at sneglen dør med det samme. Derfor anbefales det ikke, at du bruger 

salt eller lignende metoder.  
  
 Da både dræbersnegl og plettet voldsnegl lægger æg i foråret et det derfor en fordel at 

bekæmpe sneglene i foråret, før de lægger æg, og derefter bekæmpe både sneglen og 
dens æg fra maj og frem.  
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Tilmelding 
 

Ølsmagning på generalforsamlingen den 15. september 2021 

 

Klip slippen af og aflever den hos: 

 

Torben Hansen 

Bakkehøj 25 

 

Senest den 8. september 2021 

 

 

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

 

Vi vil gerne deltage i ølsmagning efter generalforsamlingen kl. ca. 19:00 

 

Antal: …………. 

 

Navn: ………………………………………………. 

 

Navn: ………………………………………………………. 

 

Adresse: …………………………………………………………………. 

 

 

  


