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Generalforsamling i Toftum Bjerges Grundejerforening lørdag den 18. august 2018.  
 
Referat nr. 1/2018-19 af sekretær Karin Birch Simonsen.  
 
Der var fremmødt 67 husstande til generalforsamlingen. 
Der er tilmeldt 78 personer til grundejerfesten i aften. 
 
Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen, 
 
    Formand  Bruno Grønborg 
         Kasserer  Asker Pedersen 
   Sekretær  Karin Birch Simonsen  
        Bestyrelsesmedlem Aksel Ho Andersen 
           Bestyrelsesmedlem Jakob Houe 
 
1. punkt på dagsordenen. 
Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Jørgen Møller, som blev valgt og takkede for valget. Han konstatere-
de at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifølge Grundejerforeningens vedtægter. 
 
2. Udpegning af to stemmetællere.  
Dirigenten udpegede Inger Madsen og Carl Erik Christensen. 
 
3. punkt på dagsordenen. 
Formandens beretning (vedlagt). 
     

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning uden bemærkninger. 
 
4. punkt på dagsordenen. 
Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab (er lagt ud på Grundejerforenin-
gens hjemmeside). 
 
Kasseren gennemgik regnskabet. Årets driftsresultat blev et overskud på kr. 76.697,-. 
 
Foreningens egenkapital udgør herefter kr. 444.709,-. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
5. punkt på dagsordenen. 
Fastsættelse af kontingent for det næste år. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr. / år. 
 
Dette blev vedtaget. 
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6. punkt på dagsordenen. 
Indkomne forslag. 
Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen.      
 
7. punkt på dagsordenen. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
efter tur afgår: 
   Asker Pedersen  (modtager genvalg) 
   Jacob Houe                
 
Asker Pedersen blev genvalgt. Jacob Houe ønskede, efter 16 år i bestyrelsen, at afgå så-
fremt nye kræfter var villige til at tage over. Dette var ikke umiddelbart tilfældet, hvorfor 
Jacob Houe accepterede at tage en tørn mere. 
 
8. punkt på dagsordenen.  
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
efter tur afgår: 
   Ejnar Kalhøj                    
   Kristian Lynggaard. 
 
Som nye suppleanter til bestyrelsen valgtes Søren Kristensen, Solbjergvej 26 og Michael 
Hansen, Slugten 4. 
 
9. punkt på dagsordenen. 
Valg af 1 revisor. 
Efter tur afgår: 
   Sonja B Christensen (modtager genvalg) 
 
Sonja B Christensen blev genvalgt for en to-årig periode indtil 2019. 
 
10. punkt på dagsordenen. 
Valg af 1 revisorsuppleant. 
Efter tur afgår:   Mona Lynggaard  (modtager genvalg). 
 
Mona Lynggaard blev genvalgt. 
                     
11. Eventuelt 
 
Bruno spurgte generalforsamlingen, om årets arrangement ved Røverstuen skulle genta-
ges næste år i en eller anden form, med noget musik og fællessang. Dette var der stem-
ning for.  
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Anne Petersen, Lyngvej 6, foreslog tiltag for børn. Formanden bemærkede hertil, at tiltag 
for børn bedst arrangeres i samarbejde med campingpladsen. 
 
Bruno forespurgte endvidere, om der var stemning for at bestyrelsen arbejder med evt. at 
arrangere en ”mini-festival”, med forskellige gratis bands. Bestyrelsen arbejder videre med 
dette. 
 
Bruno forespurgte om grundejerforeningen evt. skulle etablere en Krolf-bane. Dette var der 
ikke stemning for. 
 
Endelig foreslog Bruno, at bestyrelsen udarbejder skilte til opsætning ved indkørsel til 
Toftum Bjerge, med oversigtskort og oplysninger om evt. (afbrændings)forbud og retnings-
linjer for leg på/ved skrænterne. Bruno efterlyste en frivillig til at udarbejde skilte på dansk, 
engelsk og tysk. Vivi fra Slugten vil hjælpe med oversættelse mv. når bestyrelsen har et 
udkast klar. 
 
11.1. Generelle bemærkninger: 
 

- Helle Olsen, Plantagevej 2, foreslog at arrangere et ”Toftum-mesterskab” i Golf og 
evt. Petanque. Måske vil grundejerforeningen sponsere præmier? Bestyrelsen støt-
ter gerne sådanne tiltag. 
 

- Jørgen Andersen, Gl Studevej 2, spurgte om nogen har kontaktet udlejningsbu-
reauerne angående forbud mod afbrænding. Det er der ikke, og dette anser besty-
relsen ikke ligger inden for foreningens område. Jacob Houe supplerede her med at 
de ovenfor nævnte skilte også vil omfatte opmærksomhed rettet mod evt. forbud.  

 
- Jacob Houe nævnte tillige, på baggrund af det aflyste Sct. Hans arrangement, at 

annoncering fremadrettet vil omfatte forbehold om aflysning på grund af vejrlig. 
 

- Preben Holm, Gl. Studevej 12, efterlyste nyt glas i info-skabet ved flaskecontaine-
ren. Formanden meddelte, at glasset er skiftet for nylig. 

 
- Preben Holm stillede endvidere spørgsmålstegn ved de store kampesten på Sol-

bjergvej, som han fandt meget generende. Aksel Ho svarede hertil, at han person-
ligt var meget tilfreds med stenene, idet de klart nedsætter hastigheden. Han anfør-
te endvidere, at kommunen er i dialog med grundejeren, og at stenene er kommet 
for at blive. Der vil blive etableret en eller anden form for markering/advarsel. Pre-
ben Holm kommenterede hertil, at der så også godt kunne etableres hastig- heds-
dæmpning på Gl. Studevej, hvor der også køres meget stærkt.  

 
- Lissy Legaard, Snerlevej 1, gjorde opmærkning på at der i Humlum fiskerleje er 

etableret fartdæmpere med gl. brandslanger. Dette virker meget effektivt.  
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12. Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. Formanden takkede 
dirigenten for indsatsen, og rundede generalforsamlingen af.  
 
Hermed var generalforsamlingen slut.  
 
 
-------------------------------------------  ------------------------------------------- 
                            Dirigent                                                                                                     Formand 

 
-------------------------------------------  ------------------------------------------- 
                   Kasserer                Sekretær 

 
-------------------------------------------  ------------------------------------------- 
                          Bestyrelsesmedlem                       Bestyrelsesmedlem 
                                                                                      


