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Formandens hjørne  

Indkaldelse til 
generalforsamling den 
20. marts 2019  

Lidt til smilebåndet  

Har du tilmeldt dig 
vores nyhedsbrev? 

Har du husket at betale 
kontingent? 

Nye naboer 

Dragedag den  
6. april 2019  

Hjertestarter 
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Kære Grundejere 

Før jul fik vi sat en hjertestarter op i vores 
forening. Den er placeret på Hybenvænget tæt 
på Tangevej. 

På generalforsamlingen i 2018 blev det 
besluttet at investere i en hjertestarter. Vi var 
så heldige, at vi fik en doneret af Tryg 
Fonden, så vi har alene haft udgifter til 
opsætning og drift.  

Maskinen har allerede været kaldt ud, 14 dage 
efter opsætningen, men heldigvis ikke været 
brugt, da ambulancen ankom samtidigt. 

 
╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧ 

 
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 
 
 
 

 

Generalforsamlingen holdes i år den 20. marts 
kl. 19. I forlængelse af det, har vi arrangeret 
en vinsmagning over temaet ”sommerens 
vine”. Så husk at sætte X i kalenderen. 

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: 
  
 Hans-Henrik Rytter 
 Lundagervej 3 
 Tlf. 44 94 34 52 
 

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 2018 til 31. december 2018 

             
samt 

Status 
pr. 31. december 2018 

 
 
 

Ordinær generalforsamling 
afholdes 

onsdag den 20. marts 2019 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 
Sekretær:  p.t. Rikke Hansen, modtager genvalg 
1 Bestyrelsesmedlem: p.t. Hans-Henrik Rytter, modtager ikke genvalg 
1 Revisor:  p.t. Ea Andreassen, modtager genvalg 
1 Bestyrelsessuppleant: p.t. Jørgen Mikkelsen, modtager ikke genvalg 
 
 
  7. Eventuelt. 
       
 
Husk at medbringe denne avis til generalforsamlingen 
 
 
 

Parcelforeningen Toftholm 
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Udgifter       2018     Budget      Budgetforslag 
      2018       2019 

 
Aktiviteter        1.449,70     15.000,00      15.000,00     
Kassererhonorar      5.000,00       5.000,00       5.000,00     
Generalforsamling, bestyrelses- og 
udvalgsmøder      3.594,45       7.000,00       7.000,00    
Administration, porto, gebyr, avis m.m.     6.368,26       7.000,00       7.000,00    
Fællesudvalget for grundejerforeninger i 
Ballerup Kommune         405,00           405,00          405,00 
70 års jubilæumsfest        -712,94 
Hensat kr.  48.000,00 
Udgift kr. -47.287,06 /overskud kr. 712,94                   
          
Hjertestarter        6.958,75        3.000,00        9.000,00  
        
 
Overskud/Underskud       8.540,78        - 4.202,00       -9.931,00  
  
 
      31.604,00      33.203,00      33.474,00                                           
                                                _____________________________ 
 
Status pr. 31. december 2018 
AKTIVER 
 
Kontantbeholdning      1.654,00 
Indestående i bank                                 146.979,24 
Kontingentrestancer         927,00 
    
 
                        149.560,24   
     
 
 
 
Skovlunde, den 13. februar 2019  
 
 
 
Rikke Hansen   Torben Hansen   Povl Daldorph    Käthe Petersen    Hans-Henrik Rytter 
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Indtægter       2018 Budget Budgetforslag 

 2018 2019 
 
Medlemskontingent    25.203,00 25.203,00  25.474,00   
Renter             0,00          0,00           0,00 
Indskud fra nye medlemmer                                            6.000.00       8.000,00    8.000,00 
Gebyr         401,00    
  
        
                        
          
 
 
    ______________________________ 
 
    31.604,00 33.203.00 33.474,00 
                         ______________________________ 
 
 
 
 
Status pr. 31. december 2018 
PASSIVE 
 
Kapitalbeholdning 1.1.2018  188.597,46       
Årets overskud       8.540,78 
Hensat jubilæumsfest    -48.000,00 
    
   
Kapitalbeholdning 31.12.2018  149.138,24  
Skyldige poster          422,00  
            
    149.560,24 
 
     
 
 
 
Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens bøger og bilag. 
Foreningens aktiver er kontrolleret. 
 
Skovlunde, den 27.januar 2019 
 
 
 
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 
• Foreningens hjemmeside 
• Hjertestarter 
• Aktiviteter i 2019 

- Dragedag den 6. april 2019 
- Besøg på Vestforbrændingen 

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

Kom og smag på sommerens vine 

 
Efter generalforsamlingen den 20. marts 2019 har vi sammen med Brugsen i Skovlunde arrangeret 
en vinsmagning over temaet ”sommerens vine”. 
 
Vi smager på omkring 8 vine, der vil være gode at have på lager, når vi nærmer os den varme tid. 
 
Der vil være mulighed for at bestille de smagte vine og Brugsen vil uden tvivl også sørge for, at der 
gives nogle gode tilbud til os. 
 
 Så husk at komme til generalforsamlingen i år. Vel mødt!   
      Bestyrelsen 
 
 
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 
onsdag den 20. marts 2019 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.dk 
  
Vil du vide, når der sker ændringer på siden? 
  
Skriv til vores webmaster Belinda Jeppesen for at komme på nyheds-listen.  
Mailadresse:  

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 

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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Velkommen til nye naboer 

 
Sadia Møller og Jacob B. Mortensen  Bybjergvej 39 
Kenneth Berg Petersen   Morelvej 24 
Riisgaard/Thomsen   Morelvej 16 
Brian Matz    Morelvej 27 
Julie Holst-Knudsen   Bakkehøj 13 
Filip A. Asmussen og Trine L. Asmussen Toftholmvænget 24 
  
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. grundejerforeningens 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 2019 via betalingsservice 
 

HAR DU HUSKET AT BETALE KONTINGENT FOR 2019? 
 

Foreningen har i slutningen af februar 2018, via Betalingsservice, sendt girokort og opkrævninger 
via Betalingsservice ud til samtlige grundejere. 
 
Modtager du imidlertid et girokort på kr. 94,00, betyder det at din betaling IKKE er 
tilmeldt automatisk til betaling via Betalingsservice og vil derfor ikke fremgå af din 
Betalingsoversigt for marts 2019.  
 
Du skal derfor benytte girokortet til betaling af kontingent for 2019. 
 
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 så efterfølgende 
modtaget en rykker for manglende betaling. 
 
SÅ HUSK, MODTAGER DU ET GIROKORT, SKAL DET BENYTTES TIL BETALING. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 

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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Hjertestarter 
 

Ny hjertestarter ud for Hybenvænget 26. 
 
 
Før jul fik vi sat en hjertestarter op i vores forening. Den er 
registreret på hjemmesiden www.hjertestarter.dk og vil være at 
finde i oversigten over hjertestartere i området. 
 
Hjertestarteren kan være med til at redde liv. Du kan være med 
til at redde liv. Tag forbi og se, hvor den er placeret. Den 
hænger udenfor og er tilgængelig hele døgnet.  
 
 
 

 
Tilmeld dig et kursus 
 
Hjertestarteren guider dig igennem hvad du skal gøre. Men alligevel kan det være en god ide at 
tilmelde sig et hjertestarter kursus, hvor du også lærer basal førstehjælp. I december 2018 og 
februar 2019 har vi afholdt kurser og det næste kursus bliver planlagt, når der er nok interesserede. 
Kontakt webmaster@gftoftholm.dk hvis du er interesseret. Vi vil gerne have rigtig mange i vores 
område, som vil hjælpe med redning. 
 
Instruktion på nettet 
 
På www.hjertestarter.dk kan du læse, hvordan du kan redde liv. På www.youtube.com kan du også 
finde korte film på 3-8 minutter, som viser og forklarer, hvordan du giver livreddende førstehjælp, 
giver hjertemassage og bruger en hjertestarter. Søg fx på Life2Save. 
 
Meld dig som hjerteløber 
 
Meld dig som hjerteløber, hvis du føler dig hjemme i livreddende førstehjælp. Se videoen og læs mere 
om det på www.hjertestarter.dk. Hvis du er tilmeldt som hjerteløber, vil du blive alarmeret, hvis der 
er brug for hjerte-redning i dit område. Ordningen gælder i Region Hovedstaden og Region 
Midtjylland. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://hjertestarter.dk/
mailto:webmaster@gftoftholm.dk
http://www.hjertestarter.dk/
http://www.youtube.com/
http://www.hjertestarter.dk/
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Kinesisk slankekur 

Den kinesiske slankekur er såre simpel: Man tager bare den ene spisepind. Velbekomme! 
 

Sodavandspolitik 

HJÆLP!! Jeg forstår ikke, man må drikke 21 genstande om ugen, men kun en halv liter sodavand. 
Det må blive til nogle forfærdeligt stærke drinks. 
 

Blind man på restaurantbesøg 

En blind mand går ind på en restaurant og sætter sig ned. Tjeneren, der også er ejeren af stedet, 
kommer hen til den blinde mand og giver ham menukortet. "Jeg er ked af det hr, men jeg er blind 
og kan ikke læse menukortet. Vær venlig bare at hente en beskidt gaffel fra en tidligere kunde. Så 
lugter jeg til den og bestiller derfra."  
 
Lettere forvirret går ejeren over til det snavsende bestik og tager en beskidt gaffel. Han går tilbage 
til den blinde mands bord og giver ham den. Den blinde stikker gaflen i næsen og lugter til den:  
 
"Åh, det vil jeg gerne have. Farsbrød og kartoffelmos"  
"Utroligt" tænker ejeren ved sig selv, da han går ud i køkkenet. Da kokken er ejerens kone, fortæller 
han hende, hvad der lige er sket. Lidt efter serveres maden for den blinde, han spiser og forlader 
restauranten.  
 
Mange dage efter kommer den blinde mand igen og ved en fejltagelse giver ejeren ham atter et 
menukort. Den blinde spørger, om han ikke kan huske, at det er ham, der er den blinde mand.  
 
"Det må De undskylde, jeg genkendte Dem ikke. Nu skal jeg hente en beskidt gaffel til dig." Ejeren 
henter hurtigt en gaffel til den blinde, der stikker den i næsen, lugter til den, og siger:  
"Det dufter dejligt. Jeg vil gerne have makaroni og ost med broccoli." Endnu engang går ejeren fra 
bordet i undren, og tror nu, at den blinde gør nar med ham, så han fortæller konen, at han næste 
gang har tænkt sig at teste den blinde mand.  
 
Dette for han lejlighed til ugen efter, hvor den blinde atter kommer. Ejeren ser ham og skynder sig 
ud i køkkenet, hvor han siger til sin kone:  
 
"Hanne, gnid denne gaffel i dine trusser, inden jeg går ind med den til den blinde mand." Hanne 
gør, som hun blev bedt om, og giver bagefter sin mand gaflen. Manden går ind til den blinde, der nu 
har fået sat sig ned og siger:  
"God eftermiddag hr. Denne gang genkendte jeg Dem, og jeg har allerede en gaffel klar til Dem."  
 
Den blinde mand tager gaflen og putter den i næsen. Han tager en dyb indånding og siger så:  
 
"Halløjsa, jeg vidste ikke, at Hanne arbejder her" 

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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