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Lidt til smilebåndet

Formandens hjørne

Indkaldelse til generalforsamling den
23. marts 2022 kl. 19.00.

Har du husket at betale
kontingent for 2022?

Har du tilmeldt dig
vores nyhedsbrev?

Vores Hjertestarter

Gøremål i haven i
marts
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Kære Grundejere
Nu hvor corona er ”aflyst” holder vi igen
vores generalforsamlingen i marts, som vi
plejer. Sæt derfor kryds i kalenderen den 23.
marts kl. 19.

På generalforsamlingen vil vi drøfte og
beslutte, om vi skal investere i en række
nabohjælpskilte til vores område. Kom derfor
endelig til generalforsamlingen, hvis du har
holdninger til, at vi bruger penge på det.

Vi har efter generalforsamlingen arrangeret et
indlæg om alternative energikilder, som Iben
Østergaard fra Teknologisk Institut vil gøre os
klogere på.

Med venlig hilsen
Torben Hansen
Formand
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Toftholm Avisen
Bestyrelsen i Parcelforeningen

Parcelforeningen Toftholms lokalblad
www.gftoftholm.dk

Formand:

Redaktion:
Käthe Petersen
Hybenvænget 26
Tlf. 51 92 30 67

Torben Hansen
Bakkehøj 25
Tlf. 40 10 01 45

Næstformand:
Povl Daldorph
Kløvertoften 4
Tlf. 40 88 58 88

E-mail adresse:
kathe@petersen.mail.dk

Kasserer:

Udkommer:
2 x årligt sidst på måneden
i februar og juni

Käthe Petersen
Hybenvænget 26
Tlf. 51 92 30 67

Bestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Mikkelsen
Bakkehøj 23
Tlf. 61 22 25 85

Indlæg til avisen
skal være redaktionen i hænde i
månederne: januar og maj

Rikke Hansen
Morelvej 23
Tlf. 61 18 00 24
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Parcelforeningen TOFTHOLM
www.gftoftholm.dk
Formand: Torben Hansen
Bakkehøj 25
2740 Skovlunde
Tlf: 40 10 01 45

Kasserer:

Käthe Petersen
Hybenvænget 26
2740 Skovlunde
Tlf: 51 92 30 67

Konto nr.: 3138- 8089701
Driftsregnskab
1. januar 2021 til 31. december 2021
samt
Status
pr. 31. december 2021

Ordinær generalforsamling
afholdes
onsdag den 23. marts 2022 kl. 19:00
i Skovlunde Kulturhus i Skovlunde Syd-centret. (Indgang skråt overfor solcentret)

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:
Kasserer:
1 Revisor:
1 Revisorsuppleant:
1 Bestyrelsessuppleant:

p.t. Povl Daldorph, modtager ikke genvalg
p.t. Käthe Petersen, modtager genvalg
p.t. Jens Christian Peterson, modtager genvalg
p.t. Randi Hansen, modtager genvalg
p.t. Elo Lisdorf, modtager genvalg

7. Eventuelt.

Husk at medbringe denne avis til generalforsamlingen
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Regnskab 2021.
Udgifter

2021

Budget
2021

Budgetforslag
2022

Aktiviteter
Kassererhonorar
Generalforsamling, bestyrelses- og
Udvalgsmøder
Administration, porto, gebyr, avis m.m.
Fællesudvalget for grundejerforeninger i
Ballerup Kommune
Nabohjælpskilte

12.406,00
5.000,00

10.000,00
5.000,00

12.000,00
5.000,00

6.600,80
7.030,84

7.000,00
7.000,00

7.000,00
7.000,00

405,00

405,00

405,00
6.500,00

Hjertestarter

1.270.00

4.000,00

1.500,00

Overskud/Underskud

2.597,73

2.340,00

-3.518.00

35.310,37
35.745,00
35.887,00
_____________________________
Status pr. 31. december 2021
AKTIVER
Kontantbeholdning
Indestående i bank
Kontingentrestancer

107,00
182.895,73
472,00

183.474,73

Skovlunde, den 7. januar 2022

Rikke Hansen Torben Hansen Povl Daldorph Käthe Petersen
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Jørgen Mikkelsen

Indtægter

2021

Medlemskontingent
Renter
Indskud fra nye medlemmer
Gebyr

Budget
2021

Budgetforslag
2022

25.745,00

25.745,00

26.287,00

-359,63
9.000,00
925,00

0,00
10.000,00

- 400,00
10.000,00

______________________________
35.310,37 35.745.00 35.887,00
______________________________

Status pr. 31. december 2021
PASSIVE
Kapitalbeholdning 1.1.2021
Årets overskud

180.877,00
2.597,73

Kapitalbeholdning 31.12.2021
Skyldige poster

183.474,73
0,00

Total

183.474,73
--------------

Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med foreningens bøger og bilag.
Foreningens aktiver er kontrolleret.
Skovlunde, den 9. februar 2022

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”
•
•
•
•
•

Førstehjælpskurser
Fastelavn
Trafikdæmpning i Viften
Fællesforeningen i Ballerup Kommune
Nabohjælpskilte

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alternative energikilder.
Overvejer I at få nedbragt jeres energiforbrug i boligen, så kom og hør om mulige løsninger.
Efter generalforsamlingen vil Iben Østergaard fra Teknologisk Institut fortælle os om forskellige
energiformer, vi måske kan udnytte bedre – jordvarme og luftvarme, som udnyttes til opvarmning
gennem varmepumper og solenergi, som omsættes til elektricitet.
Gå ikke glip af denne mulighed. Måske er der penge at spare på længere sigt - og I kan helt sikkert
medvirke til den grønne omstilling og mindske jeres CO-2-udslip."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 2022.
I bestyrelsen håber vi på et sædvanligt godt fremmøde og glæder os til at være sammen med
”Toftholms” medlemmer.

Vel mødt
onsdag den 23. marts 2022 kl. 19:00

På bestyrelsens vegne
Torben Hansen
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Generalforsamlingen bliver holdt her

Ballerup
Boulevard

Skovlunde
Super Brugsen

Skovlunde
Kulturhus –
Indgang
HER

Kildestrædet

Bybjergvej

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

--------------------------------------------------Foråret er på vej – se side 11
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Har du husket at betale dit kontingent?

Foreningen har pr. 1. marts 2022 sendt girokort og opkrævninger via Betalingsservice.
Såfremt du har modtaget et girokort på kr. 97,00 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
marts 2022.
SÅ HUSK, MODTAGER DU ET GIROKORT, SKAL DET BENYTTES TIL BETALING.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyhedsbrev
Vil du være helt opdateret med hvad der sker i
vores 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
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Hjertestarter kursus afholdt i december 2021
På det seneste hold i december 2021 var vi 7 personer i grundejerforeningen, der fik en grundig
træning i at give hjertemassage og vi fik også lært eller genopfrisket, hvordan hjertestarteren skal
bruges.
Vi har jo en hjertestarter i foreningen, som er placeret ud for Hybenvænget 26. Hvis du ikke har
prøvet at bruge en hjertestarter, skal du ikke være bange for at bruge den, da den undervejs
fortæller, hvad du skal gøre. Næste kursus afholdes i efteråret 2022.
På hjemmesiden “hjertestarter.dk” kan du finde den nærmeste hjertestarter. Du kan også lære / se,
hvordan man redder liv og hvordan man bruger en hjertestarter. Den findes også som en app til
telefonen.
Sundhedsstyrelsen:
I Danmark rammes årligt godt 5.400 danskere af hjertestop uden for hospital. Det svarer til ca.
15 personer hver dag. De fleste vil få varige skader eller dø, hvis ikke de får hjælp inden for ca.
10 minutter. Heldigvis træder vidner til med hjælp i 77 pct. af tilfældene, og vi er i de seneste år
blevet langt bedre til at genoplive mennesker med hjertestop.
Hvis en person med hjertestop bliver genoplivet inden for få minutter, øges chancen for at overleve
markant. Efter ca. 6 minutter uden hjælp kan hjernen begynde at tage skade og for hvert minut, der
går uden genoplivning, falder chancen for at overleve med ca. 10 %.
Hjertelungeredning
Alle kan træde til med hjertelungeredning – også børn ned til ca. 12-års alderen. Alle kan altid
hjælpe ved at ringe 1-1-2 ved hjertestop og få hjælp og vejledning til genoplivning. Ved alarmering
af 1-1-2 ved hjertestop, bliver man guidet igennem hjertelungeredning.
Hjertelungeredning består af hjertemassage: 30 hårde tryk efterfulgt af kunstigt åndedræt: 2
indblæsninger (30:2). Hvis du ikke er i stand til at give kunstigt åndedræt, giv da kun
hjertemassage. Hjertelungeredningen gentages, indtil den professionelle hjælp når frem.
Ved hjertemassage trykkes der med en hastighed på
100-120 gange i minuttet med tilpas dybde på cirka 5-6
cm. For børn gælder særlige forhold, men man kan altid
give samme hjertelungeredning som til voksne.
Mvh. Jørgen 27/1 2022
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En dværg kommer spankulerende ind på et værtshus og sætter sig.
En mand ved siden af dværgen vender sig om, og spørger dværgen: Spiller du kort?
Dværgen bliver gnaven og svarer, nej jeg er født sådan.

Der sad et ældre ægtepar henne i kirken. Så hvisker den ældre dame lige pludselig til sin mand:
-Aske, jeg har altså lige slået en lydløs prut.
Aske svarer sin kone,
-Vi skal vist hjem og have skiftet dit høreapparat Else.
En dreng kommer hen til sin mor: “hej mor jeg vil altså gerne tage ud og springe i Bungee jump, må
jeg det?”. Moderen svarer: “Det vil jeg overhovedet ikke høre tale om lille Ole. Du kom til verden
på grund af sprængt gummi og jeg vil fandme ikke have at du forlader den igen af samme årsag.”
Jeg har altid tænkt en hel del på hvad mine forældre gjorde før at internettet blev opfundet – det må
jo have været sindsygt kedeligt – hvad havde de at lave mon. Så derfor besluttede jeg at spørge
mine 9 brødre og 11 søstre om det, men de vidste det heller ikke.

Hørt i folkeskolen.
Lærerinden: Sig mig så børn, hvad er det kyllingen giver jer?
Børnene: “Kød!!”
Lærerinden: “Sig mig så hvad grisen giver jer?”
Børnene: “Bacon”
Lærerinden: “Flot! Kan I så sige mig hvad den store ko giver jer”
Børnene: “Lektier!”

Læreren siger: “Ok allesammen hvis jeg har 5 flasker i den ene hånd og 6 flasker i den anden hånd,
hvad har jeg så?”. Eleven: “Et alkoholproblem”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hvad kalder man en person, som både køber og så også sælger katte?
Han er en mishandler.
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Gøremål i haven i marts
Prydhaven:
Lug skvalderkål: Skvalderkål er et af de sikre forårstegn, og det er en god idé at bekæmpe dem fra
starten af sæsonen. Fjern alle blade, hug udløberne over og træk rødderne op. Det er nemt nu, hvor
jorden er fugtig, og ikke så mange andre planter er dukket op af jorden. De friske grønne skud er
lækre i en salat.
Bekæmp små dræbersnegle nu: I efteråret blev dræbersneglenes æg klækket, og de små
snegleunger krøb i skjul, før vinteren satte ind. Men straks, når temperaturen når over 5 grader her i
foråret, dukker de overvintrede dræbersnegle op i haven. Begynd derfor allerede nu, hvis du vil
forbygge dræbersneglenes hærgen i haven.
Klip stauder og prydgræsser ned: Fjern toppene på de visne stauder nu, hvor du nemt kan undgå
at beskadige de nye skud, der skyder frem. Prydgræsser skal også klippes i bund her tidligt på
foråret, før de for alvor begynder at gro.
Tøm kompostbeholderen: Du kan med fordel sprede kompost ud i bedene her i foråret. Et lag på
1-2 cm er rigeligt og giver tilstrækkelig gødning til stauder, buske og træer. Hvis du har mistanke
om, at et pindsvin har overvintret under kompostbunken, bør du dog vente med at flytte på den til
april/maj, når pindsvinet har forladt vinterhiet.
Nyttehaven:
Få et forspring med forspiring: Nu kan du starte med at forspire planter indendørs, så de allerede
er godt i gang, når det bliver varmt nok til, at de kan komme ud i køkkenhaven.
Så spinat i køkkenhaven: Spinat er det første, du kan så direkte i jorden i køkkenhaven. Hvis det
er for koldt til at frøene kan spire, ligger frøene blot i jorden og venter på, at temperaturen stiger.
Klip efterårshindbær tilbage: Det er på høje tid at klippe efterårshindbærrene tilbage, hvis du ikke
allerede har fået det gjort. Det er nemt, fordi du kan klippe dem helt i bund - imodsætning til
sommerhindbær.
Så tomater indendørs: Du kan så tomater indenfor fra først i marts, så passer det med, at de kan
plantes ud i drivhuset fra først til midt i maj. Der er mange sorter at vælge imellem, når du selv sår.
Kilde: Haveselskabet
Få mere at vide (beskrivelser og video) på www.haveselskabet.dk
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