
 1 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nr. 1   februar 2017   20. årgang 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I   
N   
D   

H  
O  
D 

 
 
 
 

 
 
 

Formandens hjørne  
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Lidt til smilebåndet  

Har du tilmeldt dig 
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Nye naboer 

Snerydningsregler 

Ny affaldsordning Ny vejbelysning 
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Kære Grundejere 
 
Tak for året, der er gået. 
 
Nu er det atter tid til årets generalforsamling, 
der finder sted den 23. marts 2017 kl. 19.00. 
Husk at sætte X i kalenderen. 
 
I år bliver et væsentligt tema, at 
affaldsordningen sættes i gang overfor alle 
samt den nye belysning i vores område, der  
 
╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧ 

 
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 
 
 
 
 

 
skaber en del debat grundet en del påbud fra 
kommunen om fjernelse af hegn og 
beplantning.  
 
Vel mødt den 23. marts 2017 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 
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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 2016 til 31. december 2016 

             
samt 

Status 
pr. 31. december 2016 

 
 
 

Ordinær generalforsamling 
afholdes 

torsdag den 23. marts 2017 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:   
 
Formand : p.t. Torben Hansen, modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem: p,t, Jørgen Mikkelsen. modtager ikke genvalg 
Sekretær  p.t. Rikke Hansen, modtager genvalg 
1 Revisor:  p.t. Ea Andreassen, modtager genvalg 
1 Bestyrelsessuppleant: p.t. Hans-Henrik Rytter, modtager ikke genvalg 
 
  7. Eventuelt. 
       
 
 
 
 
 

Parcelforeningen Toftholm 
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Udgifter        2016     Budget Budgetforslag 
      2016        2017 

 
Aktiviteter        4.275,11     10.000,00    10.000,00     
Kassererhonorar      5.000,00       5.000,00     5.000,00     
Generalforsamling, bestyrelses- og 
udvalgsmøder      4.467,33       8.000,00     7.000,00    
Administration: 
Porto, gebyr, avis m.m.      4.277,43       9.000,00     7.000,00    
Fællesudvalget for grundejerforeninger i 
Ballerup Kommune         405,00          405,00        405,00 
          
Reservation til 70 års jubilæumsfest                                                 50.000,00 
   
 
Overskud/Underskud     10.711,13             256,00    -48.473,00 
            
      29.136,00     32.661,00      30.932,00  
  
Status pr. 31. december 2016 
AKTIVER 
 
Kontantbeholdning      1064,50 
Indestående i bank                                175.011,41 
Kontingentrestancer        727,00 
    
 
                       176.802,91   
     
 
 
 
Skovlunde, den 1. marts 2017  
 
 
 
Rikke Hansen   Torben Hansen   Povl Daldorph    Käthe Petersen    Jørgen Mikkelsen 
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Indtægter       2016  Budget Budgetforslag 

    2016     2017 
 
Medlemskontingent     24.661,00 24.661,00  24.932,00   
Renter             0,00          0,00           0,00 
Indskud fra nye medlemmer    4.000.00   8.000,00    6.000,00 
Gebyr         475,00    
  
        
                        
          
 
 
    ______________________________ 
 
    29.136,00 32.661,00  30.932,00 
                         ______________________________ 
 
 
 
 
Status pr. 31. december 2016 
 
PASSIVER 
 
Kapitalbeholdning 1.1.2016  165.906,78       
Årets overskud     10.711,13 
    
   
Kapitalbeholdning 31.12.2016  176.617,91  
Skyldige poster          185,00  
            
    176.802,91 
 
     
 
 
 
Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens bøger og bilag. 
Foreningens aktiver er kontrolleret. 
 
Skovlunde, den 31.  januar 2017 
 
 
 
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” 
 
  

• Fastelavnsfest 26. februar 2017 
• Fællesudvalg 
• Foreningens hjemmeside 
• Ny belysning på vores veje 
• Ny affaldsordning for alle 
• Status på vejbump 
• Aktiviteter i 2017 

- Naturvejledertur den 7.5.2017 
- Grillarrangement 
- Besøg på Vestforbrændingen 

 

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

Indkomne foslag: 

Forslag 1: Bestyrelsen stiller forslag til at der i budgettet bliver afsat kr. 50.000,00 til afholdese en 
70 år jubilæumsfest i 2018. 

Forslag 2: Bestyrelsen stiller forslag til at der på generalforsamlingen i 2017 nedsættes et 
festudvalg til at arrangere vores 70 års jubilæumsfest, bestående af minimum 5 personer, hvoraf én 
er fra bestyrelsen.  

Efter generalforsamlingen:                                                                                                              
Der vil efter generalforsamlingen være hyggeligt samvær. 

 
 
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 23. marts 2017 kl. 19:00 

 
På bestyrelsens vegne 

 
 
Torben Hansen 
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Generalforsamlingen bliver holdt her 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------- 
 
Nyhedsbrev  
 
Vil du være opdateret omkring sidste nyt i vores grundejerforening, så besøg  
vores hjemmeside - www.gftoftholm. 
  
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 Betalingsservice, så betalingen kan ske automatisk fremover. 
 
HAR DU HUSKET AT BETALE KONTINGENT FOR 2017? 
 
 
 
♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥♣♥ 
 

 
Velkommen til nye naboer 

 
 
 
Karsten Kristensen   Bybjergvej 35 
Max Søborg Thomsen og Line Søborg Kruse Lundagervej 10 
Linh Thuy Le og Jesper Birkenfeldt Bom   Tjørnevænget 9 
Marie Skodborg Hansen og Jesper Villadsen  Kløvertoften 15 
 
 
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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Modernisering af belysningen i 
Skovlunde Syd 
 
I foråret og sommeren 2017 vil vi få ny belysning i vores område. Som 
nogen af jer nok har bemærket, er der udført markeringer på vores 

fortovsfliser og disse markerer de nye lysmaster og lyskilder. 
 
De nye lamper står ikke nødvendigvis i skel mellem ejendommene. Det skyldes, at de nye lamper 
lyser anderledes end de gamle.  
 
I bestyrelsen er vi meget positive over, at der nu kommer en pænere og mere energi rigtig 
belysning. Men desværre oplever vi også, at kommunen i den forbindelse giver nogle grundejere 
påbud om beskæring og fjernelse af hegn, støttemure osv. for at der er nok arbejdsplads, når 
belysningen skal lægges i jorden. 
 
I skrivende stund har kommunen kun givet påbud vedrørende arbejdet på 3 veje i vores område, 
men det har allerede givet en del reaktioner fra de berørte grundejere. Vi har derfor i bestyrelsen 
fået kommunen til at holde et særligt borgermøde, med de berørte, hvor de specifikke påbud drøftes 
direkte med kommunen. Bestyrelsen deltager også i disse møder. 
 
Hør mere om problemstillingen på generalforsamling eller kontakt bestyrelsen, hvis I har 
spørgsmål. 
 
Torben Hansen 
 
 
 
 

En tur ud i naturen – sæt X i kalenderen den 7. maj  
 
På Generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til, at der 
afholdes flere arrangementer i regi af grundejerforeningen. 
 
Vi er derfor ved at arrangere en tur ud i naturen i vores område. 
Arrangementet ligger ikke helt fast, men det ligger dog fast, at det 
bliver den 7. maj 2017 om eftermiddagen – så sæt endelig kryds i 
kalenderen. 
 
Vi vender tilbage med yderligere information og tilmelding.  
 
Torben Hansen 
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Regler for snerydning 

Så er der igen risiko (eller chance alt efter temperament) for 
at vågne op til is og sne på fortovene, og som boligejer er der 
ikke andet at gøre end at fatte sneskovlen.  

Ansvaret ligger hos husejeren  
Det er smukt, når sneen falder og lægger sig som en hvid 
dyne over landskabet. Men den del af sneen, der falder på 
fortovet skal fjernes inden for ganske kort tid, og ansvaret for 
at få den fjernet ligger de fleste steder hos husejeren, uanset 
om der er tale om privat eller offentlig vej. Samtidig skal 
husejeren sørge for at fjerne istapper, hvis de udgør en risiko 
for forbipasserende. 
 
Der skal ryddes eller saltes 
Ifølge Vejloven, skal der ryddes sne eller strøs grus/sand/salt på strækningen fra hoveddøren til 
vejen samt på det fortov, der løber langs grunden. Derudover skal husejeren sørge for at holde 
brandhaner, el-skabe, kloakdæksler og lignende installationer fri af snebunkerne. Er det ikke muligt 
at fjerne istapper, må man sørge for at spærre af, således at det ikke er forbundet med nogen risiko 
at passere den pågældende ejendom. 
 
Du skal tidligt op 
Reglerne siger, at fortove og færdselsarealer skal ryddes snarest muligt efter snefald, og at der skal 
træffes foranstaltninger mod glat føre ved at gruse eller på anden måde sikre, at færdselsarealet ikke 
er glat. 
Efter lovens ord skal der altså ryddes med det samme, men reglerne bliver i praksis ikke tolket helt 
så firkantet. Alt efter forholdene må man dog forvente, at grundejerne har ryddet og foretaget 
glatførebekæmpelse fra klokken 7 morgen på hverdage, mens du om søndagen får lov til at snue til 
kl. 8. Hvis det vedbliver med at sne, skal snerydningen fortsætte frem til klokken 22. 
 
Overhold rydningspligten og undgå bøde 
Hvis du som grundejer ikke overholder rydningspligt, kan du blive straffet med bøde, ligesom du 
risikerer at skulle betale erstatning, hvis nogen falder og kommer til skade på dit uryddede fortov. 
Så frem med sneskovlen, det giver også varmen og folk hilser så pænt på dig, mens du rydder sne. 
  
Kilde: EDC 
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Kontingent 2017 
 

Foreningen har i slutningen af februar 2017, via Betalingsservice, sendt girokort og opkrævninger 
ud til samtlige grundejere. 
 
Modtager du et girokort på kr. 92,00, betyder det at din betaling IKKE er 
tilmeldt automatisk til betaling via Betalingsservice og vil derfor ikke 
fremgå af din Betalingsoversigt for marts 2017.  
 
Du skal derfor benytte girokortet til betaling af kontingent for 2017. 
 
Tag herefter kontakt til din bank og hør om der skulle være indtastet forkerte oplysninger i 
forbindelse med tilmeldingen til Betalingsservice og få den tilmeldt rigtigt igen. 
 
Vi har oplevet at man som grundejer, mente at betalingen var tilmeldt Betalingsservice og derfor 
ikke benyttet det fremsendte girokort som betaling. Den enkelte grundejer har efterfølgende så 
modtaget en rykker for manglende betaling. 
 
SÅ HUSK,  MODTAGER DU ET GIROKORT, SKAL DET BENYTTES TIL BETALING. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Ny affaldsordning 
 

Mange af jer har gennem de seneste år testet den ny affaldsordning, der er 
baseret på øget sortering og genanvendelse. 

Den nye affaldsløsning medfører en øget sortering hos den enkelte borger, 
så der kan ske genanvendelse af materialer fra dagrenovationen i hjemmene. Der sker også 
indsamling af farligt affald i miljøbokse og ændring af storskraldsordningen.  

Vi har i bestyrelsen løbende modtaget flere forslag til, hvordan ordningen kan forbedres. Disse 
forslag er givet videre til de ansvarlige i kommunen og hos Vestforbrændingen. Jeg må med glæde 
konstatere, at det har nyttet noget og at man har lyttet til os. 

Ikke alle forslag til ændringer er medtaget af kommunen, men rigtigt mange uhensigtsmæssigheder 
er fjernet, i den løsning, der nu implementeres i hele kommunen. 

Husk at læse det informationsmateriale, som kommunen sender ud lige nu, eller kom forbi på 
generalforsamlingen i marts og hør mere om ordningen. Det gælder også jer, der har været med i 
forsøgsordningen, da der sker en række ændringer. 

Torben Hansen  

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
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZobmpvJ_SAhWTKCwKHZdaC1kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.get2press.dk%2Fdefault.asp%3Fshow%3Dshowpm%26pmid%3D5557&psig=AFQjCNFreu9r1bP6phvbyu6bMDJSuPPkeQ&ust=1487707455195527
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Så er der karneval 
 
Et ægtepar har tænkt sig at tage til karneval. De har til og med skaffet sig kostumer, men da den 
store aften oprinder, får konen en voldsom migræne og må lægge sig. 
 
Manden bliver nødt til at gå alene. Efter nogle timer vågner konen og føler sig helt tilpas igen. Hun 
bestemmer sig for at gå til karneval alligevel, men manden ved ikke hvilket kostume, hun har valgt. 
Derfor bestemmer hun sig for ikke at give sig til kende, og i stedet udspionere ham. 
 
Da hun kommer til festen får hun øje på sin mand med det samme. Han danser og flirter vildt med 
flere kvinder. Hun går hen til manden og begynder også at flirte med ham, men uden at fortælle 
hvem hun er. Til slut trækker hun ham ind i et soveværelse og tilbringer et par livlige timer med 
ham der, og hun sniger sig ud før festen er slut.  
Da manden kommer hjem ud på morgenen sidder hun i sofaen og lader som om hun læser i en bog. 
Hun spørger om han har moret sig: 
- ”Nej, uden dig er intet morsomt,” svarer manden. 
- ”Dansede du?” 
- ”Nej, jeg mødte nogle af gutterne på vejen og så gik vi hjem til Knud og spillede poker i stedet. 
Men Leif lånte mit kostume og han havde vist haft det mægtig sjovt. 
 
 

 
Den kloge narer den mindre kloge 

 
Ugens historie handler igen om et sammenstød mellem kønnene: 
 
En mand og en kvinde kolliderer frontalt på landevejen. Begge biler er totalt smadret, men heldigvis 
er begge uskadte. Efter de begge, temmelig rystede er kravlet ud af bilen, siger kvinden: 
"Wow! Se på vores biler; de er fuldstændig smadrede, men vi slap uden en skramme. Det må være 
et tegn fra gud om, at vi skal blive venner og leve i fred med hinanden resten af vore dage" og hun 
giver manden et stort kram og et kys på kinden. 
"Jeg er helt enig" siger manden og rødmer let. 
 
"Og se siger kvinden, endnu et mirakel, min bil er totalt krøllet sammen, men den her flaske vin jeg 
lige har købt er fuldstændig uskadt, det er et tegn fra gud om, at vi skal drikke denne vin og fejre 
vores utrolige held" 
Hun giver flasken til manden, der åbner den med sin lommekniv og stadig temmelig rystet sætter 
flasken for munden, og drikker næsten halvdelen. 
Manden rækker flasken tilbage til kvinden, der sætter proppen i flasken, og sætter sig ned i 
vejkanten. 
Manden spørger forundret "øh skal du ikke have noget?" 
"Næh" siger kvinden "jeg tror bare jeg vil sidde her og vente på politiet" 
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