
 1 

 

 

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

Nr. 1   februar 2016   19. årgang 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I   

N   

D   

H  

O  

D 
 

 
 
 

 
 

 

Formandens hjørne   

Indkaldelse til 

generalforsamling den 
8. marts 2016 – Bemærk nyt 

tidspunkt!! 

Lidt til smilebåndet  

Har du tilmeldt dig 

vores nyhedsbrev? 

Her du husket at betale 

kontingent? 
Fastelavn  

Nye naboer Vinsmagning efter 

generalforsamlingen 
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Kære Grundejere 

 
Tak for året, der er gået. 
 

Nu er det atter tid til årets generalforsamling, 
der finder sted den 8. marts 2016 kl. 18.30. 

Husk at sætte X i kalenderen. 
 
Vær opmærksom på, at tidspunktet er en halv 

time før, i forhold til det tidspunkt vi har holdt 
generalforsamlingen, de senere år.  

 
╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧ 

 

Toftholm Avisen 
Parcelforeningen Toftholms lokalblad 
www.gftoftholm.dk 

 

Redaktion: 
 

Käthe Petersen  

Hybenvænget 26  

Tlf. 44 84 65 16  

 

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 

 
 

 

 
 

 
Årsagen er, at vi i år holder vinsmagning efter 
generalforsamlingen. 

Vel mødt den 8. marts 2016 til 
generalforsamlingen. 

 
Med venlig hilsen 
 

Torben Hansen 
Formand 

 
╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧ 
 

 

 

Bestyrelsen i Parcelforeningen 

 

Formand: Torben Hansen 

 Bakkehøj 25 

 Tlf. 44 94 69 43 

 

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: 44 94 69 43    Tlf: 51 92 30 67 
     

     Konto nr.: 3138- 8089701 
 
 

Driftsregnskab 

1. januar 2015 til 31. december 2015 

             
samt 

Status 

pr. 31. december 2015 
 

 
 

Ordinær generalforsamling 
afholdes 

tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 – BEMÆRK NYT TIDSPUNKT 

 
i Skovlunde Medborgerhus(Biblioteket) i Skovlunde Syd-centret. 

 
 

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 Bestyrelsessuppleant: p.t. Hassan Elkhabit, modtager genvalg 
1 Revisorsuppleant: p.t. Randi Hansen, modtager genvalg 

 
  7. Eventuelt. 

      a. Bestyrelsen arbejde i det kommende år(debat) 
 
 

 

 

 

Parcelforeningen Toftholm 
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Udgifter    2015 Budget Budgetforslag 

 2015 2016 

 

Aktiviteter        1.746,34     7.000,00    10.000,00     
Kassererhonorar      5.000,00     5.000,00   5.000,00     
Generalforsamling, bestyrelses- og 

udvalgsmøder      6.656,00     8.000,00   7.000,00    
Administration: 

Porto, gebyr, avis m.m.      6.582,17     9.000,00   8.000,00    
Fællesudvalget for grundejerforeninger i 
Ballerup Kommune         405,00        405,00      405,00 

          
 

   
 
Overskud      14.126,21        3.256,00  2.256,00      

     ______________________________ 
 

      34.515,72    32.661,00    32.661,00   
                           _____________________________ 
 

 
Status pr. 31. december 2015 

AKTIVER 

 
Kontantbeholdning        961,50 

Indestående i bank                                165.114,28 
Kontingentrestancer        636,00 

    
 
                       166.711,78   

     
 

 
 
Skovlunde, den 20.  januar 2016  

 
 

 
Rikke Hansen   Torben Hansen   Povl Daldorph    Käthe Petersen    Jørgen Mikkelsen 
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Indtægter       2015 Budget Budgetforslag 

 2015 2016 

 

Medlemskontingent     24.661,00 24.661,00 24.661   
Renter      1.429,72   1.000,00          0 
Indskud fra nye medlemmer    8.000,00   7.000,00   8.000 

Gebyr         425,00    
  

        
                        
          

 
 

    ______________________________ 
 
    34.515,72 32.661,00 32.661,00 

                         ______________________________ 
 

 
 
 

Status pr. 31. december 2015 

PASSIVE 

 
Kapitalbeholdning 1.1.2015  151.780,57       
Årets overskud     14.126,21 

    
   

Kapitalbeholdning 31.12.2015  165.906,78  
Skyldige poster          805,00  
            

    166.711,78 
 

     
 
 

 
Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens bøger og bilag. 

Foreningens aktiver er kontrolleret. 
 
Skovlunde, den 25. januar 2016 

 
 

 
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” 

 
 Sidste nyt fra parcelforeningen. 

 

 Fastelavnsfest 7.fenruar 2016 

 Fællesudvalg 

 Foreningens hjemmeside 

 Status på vejbump 

 Status på affaldsordning 

 Betalingsservice 

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

Vinsmagning efter generalforsamlingen 

 

I år har vi valgt et lidt muntert indslag efter generalforsamlingen. Det kræver måske, at du lader 
bilen stå hjemme og går til generalforsamlingen. 

 
Vi har fået vinkonsulent Werner Hansen og Super Brugsen til at stille op med et spændende 

foredrag og smagning af en række vine. 
 
Hvis du forelsker dig i nogle af de vine, vi smager, har vi også overtalt Thomas fra Super Brugsen i 

Skovlunde til at give os nogle gode tilbud. 
 

Temaet for vinsagningen og de vine, vi skal smage, er ikke endeligt på plads ved redaktionens 
slutning, men for dem, der interesserer sig for det, vil det blive annonceret på vores hjemmeside 
inden generalforsamlingen. Så hold øje med det, eller tilmeld dig vores nyhedsbrev. 

 
Mød op til årets generalforsamling den 8. marts kl. 18.30, så vil du så rigeligt få valuta for årets 

kontingent! 
 

 

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 

tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 

 

På bestyrelsens vegne 
Torben Hansen 
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Generalforsamlingen bliver holdt her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

Nyhedsbrev  

 

Vidste du, at man kan tilmelde sig på vores hjemmeside - www.gftoftholm.dk - 
  
Vil du vide, når der sker ændringer på siden? 

  
Skriv til vores webmaster for at komme på nyheds-listen.  

Webmaster Belinda Jeppesen på  
webmaster@gftoftholm.dk 

 

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

 
Bestyrelsen 
 

 
 

 
 

 

Kildestrædet 

Skovlunde 

Kulturhus - 

Biblioteket 

Skovlunde 

Super Brugsen 

Bybjergvej 

Ballerup 
Boulevard 

mailto:webmaster@gftoftholm.dk
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Vi opfordrer vores medlemmer til at tilmelde jeres betaling af kontingent til  
til Betalingsservice, så betalingen kan ske automatisk fremover. 

 
HAR DU HUSKET AT BETALE KONTINGENT FOR 2016? 

 

 

 

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

♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥ 

 

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

Velkommen til nye naboer 

 

 
 
Michael og Helena Schelbeck  Bybjergvej 33 
Majken og Simon Ross-Hansen  Tjørnevænget 13 
Troels og Mette Wiggers Weinreich  Morelvej 2, Ejbyvej 40 
Linda Michelsen og Dara Qader  Hybenvænget 22 
Bo Jørgensen    Hybenvænget 9 
Thomas Sieck og Annemarie Rønn Hansen Bakkehøj 29 
Thomas Clement Truelsen og Kristian Ganderup Westh Kløvertoften 1 
Trine Lindenskov Andersen og Anders Led Risager Kløvertoften 19 
 

 
Efter offentliggørelse af nye naboer hvert år i februar- nummeret af avisen, får bestyrelsen ofte 

henvendelser fra grundejere, der mener, de bør stå på denne liste, da de er flyttet ind i det år det 
vedrører.  
 

Iflg. grundejerforeningen Toftholms vedtægter skal nye grundejere indbetale et indskud på kr. 1.000 
til foreningen ved overtagelse af ejendomme beliggende i Toftholm. Nye naboer bliver derfor først 

nævnt i vores avis, når dette indskud er betalt og det sker ikke altid samme år, som man er flyttet 
ind. 
 

 
 

 
 

Betaling af kontingent via betalingsservice  
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Fastelavn er mit navn…. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Boller vil jeg have….  Gode stemningsbilleder fra Toftholms  

fastelavns arrangement den 7. februar 2016. 

Alle billederne kan tillige ses på vores hjemmeside www.gftoftholm.dk 
 

 
 

  

http://www.gftoftholm.dk/
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Kontingent 2016 

 
Foreningen har i slutningen af januar 2016 sendt girokort og opkrævninger via Betalingsservice ud 
til samtlige grundejere. 

 
Kort tid efter blev vi ringet op af flere grundejere omkring manglende betaling af kontingent for 
2015. 

 
Vi kunne konstatere at der i forbindelse med udsendelsen, desværre var sket en teknisk fejl. 

Samtlige grundejere havde modtaget meddelelse om, at kontingent for 2015 ikke var betalt.  
 
Vi sendte straks en meddelelse ud på vores hjemmeside og gjorde opmærksom på fejlen.  

Desværre er alle grundejere ikke tilmeldt vores nyhedsbrev, så flere bestyrelsesmedlemmer blev 
kimet ned af, vores grundejere, efter de unødigt havde fundet bevis for, at de havde betalt rettidigt.  

 
Det er selvfølgelig meget uheldigt og vi beklager fejlen. 
 

Vi håber naturligvis ikke at en sådan situation vil opstå igen, men vi vil i bestyrelsen gerne opfordre 
alle til at tilmelde jer vores nyhedsbrev – se venligst på side 7 – i tilfælde at bestyrelsen skulle have 

behov for at få kontakt med grundejerne så hurtigt som muligt. 
 
Det kunne f.eks være i forbindelse med strømafbrydelse, oversvømmelse eller andre nødsituationer, 

hvor det vil være vigtigt af vores grundejere får hurtig besked. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0qZnt9ujKAhXlCpoKHfteDhsQjRwIBw&url=http://ledelse.borsen.dk/artikel/1/297548/undskyld_er_ikke_altid_den_bedste_loesning.html&psig=AFQjCNEExve1lZI7NGirQQS1xiWm8R6oSQ&ust=1455047018857437
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Senil 

 

Et barnebarn var på besøg hos bedstefar, der lige fra flyttet på plejehjem. Da han skulle gå fulgte 
bedste faderen ham ud til hoveddøren. På vej dertil mødte de nogle andre beboer, og alle de mødte 
fortalte han stolt -  jeg er civil betjent, da han havde gjort dette 3 gange stoppede barnebarnet ham 

og sagde -  nej bedstefar, det var ikke civil betjent lægen sagde du var, det var senildement. 
 

 
Godt helbred 

Det er da en veldig fin form, du er i, sagde lægen til patienten, hvor gammel var det, du sagde, du 
var? 

- 82 år. 
82!! Hvordan kan det hænge sammen? Du har et helbred som en på 60! Hvad er din hemmelighed? 
- Ja, doktor, jeg regner med, at det skyldes den aftale, som min kone og jeg lavede, da vi blev gift. 

Hun lovede, at hvis hun gik op i en spids en dag, så skulle hun blive i køkkenet, indtil det drev over. 
 
 - Og jeg lovede, at hvis jeg blev gal i skralden, ville jeg gå udenfor, indtil jeg faldt ned på jorden 

igen. 
Det forstår jeg ikke, sagde lægen, hvordan kan den aftale komme til at betyde noget for dit 

velbefindende? 
- Jo, jeg mener selv, at det skyldes, at jeg har levet et udendørs liv det meste af tiden!! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
På Sygehuset 

 
En bondemand har været ude og høste sædekorn og skal til at fylde det i sin silo. Han klatrer op for 
at se om kornet kommer rigtigt ind i siloen. Men silo-lemmen falder ned over hans knæ. 

 
Senere på Sygehuset: 

Bondemanden har fået sit knæ undersøgt og skal nu til at sove, men han for ikke lukket et øje. 
Hver time kommer en sygeplejerske ind og læser lægejournalen for enden af sengen, hvorefter hun 
løfter dynen og kikker ind imellem hans ben.  

 
Da lægen kommer ind på stuen næste morgen, spørger manden om han ikke gider at læse journalen 

højt for ham. For han kan ikke forstå hvorfor at sygeplejerskerne hele tiden skulle løfte hans dyne. 
 
- Det kan jeg da godt, svarede lægen og begynder at læse op: 

- Under sædudtømning, faldt lem ned, og smadrede knæ. 
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