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Formandens hjørne   

Indkaldelse til 

generalforsamling den 

19. marts 2020  

Lidt til smilebåndet   

Har du tilmeldt dig 

vores nyhedsbrev? 

Har du husket at betale 

kontingent? 

Nye naboer 

 Vejmåling i ”Viften”  

Hjertestarterkursus 

den 2. april 2020 
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Kære Grundejere 

 

Tak for året, der er gået. 

 

Nu er det atter tid til årets generalforsamling, 

der finder sted den 19. marts 2020 kl. 19.00. 

Husk at sætte X i kalenderen. 

I år har vi taget et væsentligt tema op efter 

generalforsamlingen ”KLIMA”. 

 

 

 

╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧╧ 

 

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 

 

 

 
 

 

Vi har inviteret en ekspert til at fortælle om de 

energiinvesteringer vi som husejere med 

fordel kan foretage for at forbedre økonomien 

og bidrage til et grønnere klima. Se nærmere i 

indkaldelsen. 

 

Mød op og hør om du kan spare nogle penge 

her og nu eller i fremtiden. Vi ses! 

 

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


 3 

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 19. marts 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    Hans-Henrik Rytter 
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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 

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

Alternative energikilder 

Overvejer I at få nedbragt jeres energiforbrug i boligen, så kom og hør om mulige løsninger. 
  
Efter generalforsamlingen vil Teknologisk Institut fortælle os om forskellige energiformer, vi måske 
kan udnytte bedre – jordvarme, solenergi, varmepumper m.m. 
  
Gå ikke glip af denne mulighed. Måske er der penge at spare på længere sigt!  

       

       

      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 

 

torsdag den 19. marts 2020 kl. 19:00 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Torben Hansen 
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Generalforsamlingen bliver holdt her 

Indgang ved biblioteket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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


 8 

 

Velkommen til nye naboer 
 

Sophie og Robert Langkjær-Bain  Lundagervej 10 

Tom Nicolaj og Susanne Skovgaard  Lundagervej 7 

Camilla Salimi og Morten Scheutz Wiberg Hansen Tjørnevænget 17 

Magnus Strømsted og Sørine Iversen   Morelvej 4 

Yahya Sadat     Ejbyvej 44 

Anne-Mette Jensen   Hybenvænget 30 

Heidi Riis og Birger Riis   Hasselvej 6 

Mathias Damgaard   Hasselvej 4 

Rikke Fuglsang Hove & Mikael Diemer Fuglsang Hasselvej 3 

Anders Fosgerau og Anette Boye Fosgerau Kløvertoften 26 

Jakob og Caroline Waag Villadsen  Ejbyvej 56 

Andreas Frøsig og Tine Toft Christiansen Kløvertoften 3 

Sebastian Steensson og Amalie Thorsen  Kløvertoften 25 

Martin og Pernille Lund   Tangevej 2B 

  

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. 

 

 

Kursus i førstehjælp samt brug af 

hjertestarter den 2. april 2020 
 

Vi har fået en hjertestarter op i foreningen (ud for Hybenvænget 26) og i den 

forbindelse vil vi gerne have så mange som muligt uddannet i brugen af den.  

 

Vi afholder i den forbindelse et kursus den 2. april 2020 kl. 17.30 til 20.30. 

Undervisningen holdes i Kulturhuset Skovlunde (det gamle bibliotek), Bybjergvej 10, Skovlunde. 

Vi sørger for lidt at spise og drikke, så aftensmaden er reddet. 

Da der er begrænset antal pladser, er tilmelding efter ”først til mølle”. 

Tilmelding skal ske via vores webmaster: webmaster@gftoftholm.dk., husk at angive navn og 

adresse. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Hansen 

Formand 

 

mailto:webmaster@gftoftholm.dk
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Betaling af kontingent 2020 via betalingsservice 

 
HAR DU HUSKET AT BETALE KONTINGENT FOR 2020? 

 

Foreningen har i slutningen af februar 2020, via Betalingsservice, sendt girokort og opkrævninger 

via Betalingsservice ud til samtlige grundejere. 

 

Modtager du imidlertid et girokort på kr. 95,00, betyder det at din betaling IKKE er 

tilmeldt automatisk til betaling via Betalingsservice og vil derfor ikke fremgå af din 

Betalingsoversigt for marts 2020. Du skal derfor benytte girokortet til betaling af 

kontingent for 2020. 

 

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 

 

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

 

I haven lige nu: 

 
• Plant løgvækster sammen med de første stedmoderblomster og hornvioler i en krukke ved 

hoveddøren. 

 

• Beskær klematisplanter, der blomster sent. 

 

• Lad visne blomster blive på erantisserne, så de danner frø, der breder sig og giver dig 

endnu flere solskinsgule glædesspredere. 

 

• Du kan stadig nå at sætte hvidløg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fda%2Fphotos%2Fstedmoderblomster-violaer-blomster-3467717%2F&psig=AOvVaw1-eKW90GksaXidc_1dsBFO&ust=1582450364117000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICUuZ_t5OcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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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Vejmåling på vejene i ”Viften”  
 

Status på trafikken i Skovlunde ”Viften”. 

  

Ved sidste års generalforsamling, rejste jeg spørgsmålet om grundejerforeningens holdning til 

afviklingen af trafikken i ”Viften”. ”Viften” forstået som alle de tværgående veje imellem Ejbyvej og 

Harrestrupvej. Det er mit indtryk at der i mange år har været et problem med gennemkørende trafik 

og for høj hastighed i ”Viften”. Et indtryk flere af de tilstedeværende kunne genkende.  

 

Omkring samme tidspunkt godkendte kommunalbestyrelsen i Ballerup en trafikanalyse af ”Viften” 

inklusive Gl. Skovlunde og Bybjergvej, hele vejen op til krydset ved Ballerup Boulevard. 

  

Efterfølgende har kommunen udført målinger i september/oktober i området. I den forbindelse blev 

en arbejdsgruppe fra Facebookgruppen ”Trafikken i Skovlunde Viften”, repræsentanter fra 

Skovlunde Lokalråd og repræsentanter fra Gl. Skovlunde Landsbylaug inviteret til en cykeltur rundt 

i området for at forklare de forskellige udfordringer.  

 

Fra kommunen deltog repræsentanter samt medarbejdere fra Viatrafik, som står for selve analysen. 

 

Under turen snakkede vi udfordringer ved Gl. Skovlunde med gennemkørende trafik med for høj 

hastighed. Vi kikkede også på Ejbyvej med specielt fokus på de dårlige forhold for bløde trafikanter 

hvor cykelsti og fortov er i samme niveau fra Hasselvej og frem til Kirkebyvej. På Ejbyvej var høj 

hastighed også i fokus.  

 

Herudover snakkede vi problemet med gennemkørende trafik på ”viftens” tværveje i kombination 

med lukning af enkelte veje, hvor trafikken blot flyttes til naboveje. 

  

Analysen er på nuværende tidspunkt i gang og forventes at kunne præsenteres i større detaljer en gang 

i marts/april 2020. 

  

Christoffer Torrendrup 

Kløvertoften 

 

 

Foråret og sommeren er lige om hjørnet, så husk lige: 

 
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. 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcreme.polsci.ku.dk%2F&psig=AOvVaw1WfIwTsv6E3hm5y7x22xjC&ust=1582446191664000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjZx9rd5OcCFQAAAAAdAAAAABAF
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Fastelavn, er mit navn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er fart på! 

De voksne går også til den 

 Sej fyr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En lille flot bil 

Han blev både kattedronning og kattekonge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Lille fin tiger 

Flødebollemaskinen var populær 
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En ung mand springer på bussen med en cola i den ene hånd og en fransk hotdog i den anden. 

-Det er ikke en spisevogn, det her! Hvæser chaufføren. 

-Det er jeg klar over. Det er derfor, jeg selv har taget mad med. 

 

 

Ost med klang! 

Jeg var ved at gøre hovedrent i sit køkken og havde fundet en osteklokke, som jeg ikke havde brugt 

længe. Det syntes jeg var synd, så jeg satte den på bordet til frokost. Min treårige søn kiggede på den 

nye ”ting” og spurgte: ”Hvad er det for en?” – ”Det er en osteklokke.” svarede jeg. 

Det sad han lidt og tænkte over, og så kom det: ”Nå.. kan man så høre osten ringe?” 

 

 

Musikalsk? 

- I år har jeg tænkt mig at give svigermor en violin i fødselsdagsgave.  

- Nå, er hun da musikalsk? 

- Næh, men jeg synes, hun trænger til at hvile underkæben. 

 

 

Gifte sig?’ 

-Far, sagde Peter. - Jeg har hørt, at man i nogle lande ikke kender sin kone, før man bliver gift? 

- Min søn, sådan er det faktisk i alle lande, så tænk dig godt om, inden du gifter dig. 

 

 

Spøgelseskaninen.  

 

Min nabo, Viggo, havde en kanin, som han holdt meget af og naboen, Per, havde en hund. En dag 

kom Pers hund løbende med en død kanin i munden, og Per kunne godt se at det var Viggos. 

Han blev urolig for at det kunne ødelægge deres venskab, så om natten lagde han den døde kanin 

tilbage i buret. 

Næste dag kom Viggo over til Per og sagde: ” Nu skal du høre noget besynderligt: I går begravede 

jeg min kanin, fordi den var død – og her til morgen lå den inde i sit bur!” 

 

 

- Doktor, jeg vil gerne steriliseres. 

- Jamen, har De talt med deres familie om det? Det er en alvorlig beslutning. 

- Ja, vi lavede faktisk en afstemning med min kone og mine børn. Der var fjorten for og kun en 

imod. 

 

 

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

