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Generalforsamling i Toftum Bjerges Grundejerforening lørdag den 10. august 2019.  
 
Referat nr. 1/2019-20 af sekretær Karin Birch Simonsen.  
 
Der var fremmødt 80 husstande til generalforsamlingen. 
Der er tilmeldt 70 personer til efterfølgende frokost. 
 
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 Andersen, som blev valgt og takkede for valget. Han konsta-
terede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifølge Grundejerforeningens vedtægter. 
 
2. Udpegning af to stemmetællere.  
Dirigenten udpegede Anna Bøge Petersen og Torben Møller. 
 
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. 27.276,96.  
 
Foreningens egenkapital udgør herefter kr. 501.986,33 
 
Anna Bøge stillede spørgsmål til prisfastsættelsen af den nyanskaffede grund. Kassereren 
svarede at de grunde der er prissat til 0 kr. i regnskabet er boldbanen og grenpladsen. Sa-
gen om den nye vej er endnu ikke afsluttet, og denne vil først figurere i regnskabet for næ-
ste år. 
 
Jørgen Andersen spurgte hvorfor flisning kun er halv så dyr i 2018 som året før. Kassere-
ren svarede hertil at flisning betales pr. maskintime, hvorfor den vil variere fra år til år.   
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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. 
 
6. punkt på dagsordenen. 
Indkomne forslag. 
Der er ikke indkommet rettidige forslag til bestyrelsen.      
 
7. punkt på dagsordenen. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
efter tur afgår: 
   Bruno Grønborg  (modtager genvalg) 
   Karin Birch Simonsen (modtager genvalg) 
   Aksel Ho Andersen (modtager ikke genvalg)                
 
Nye kandidater til bestyrelsen var: 

- Michael Hansen, Slugten 4 
- Jørgen Andersen, Gl. Studevej 2 

 
Med fire mulige bestyrelsesmedlemmer overgik generalforsamlingen til skriftlig afstemning. 
Resultatet heraf var Bruno Grønborg; 69 stemmer, Karin Simonsen; 72 stemmer, Jørgen 
Andersen; 64 stemmer og Michael Hansen; 23 stemmer. 
 
Nyt bestyrelsesmedlem er derfor Jørgen Andersen, mens Bruno Grønborg og Karin Si-
monsen genvalgtes. 
 
8. punkt på dagsordenen.  
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
efter tur afgår: 
   Michael Hansen  (modtager genvalg) 
                  Søren Kristensen (modtager ikke genvalg) 
 
Kandidater til suppleanter til bestyrelsen var: 

- Michael Hansen, Slugten 4 
- Vivi Gylding Sørensen, Slugten 3 
- Ella Jensen, Skovbrynet 2 
- Anna Bøge Petersen, Lyngvej 6.  
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Med fire kandidater til 2 pladser måtte generalforsamlingen igen foretage skriftlig afstem-
ning. Resultatet heraf blev: Michael Hansen; 40 stemmer, Vivi Gylding Sørensen; 34 
stemmer, Ella Jensen; 31 stemmer og Anna Bøge Petersen; 38 stemmer. 
 
Som ny suppleant til bestyrelsen valgtes Anna Bøge Petersen, mens Michael Hansen blev 
genvalgt. 
 
9. punkt på dagsordenen. 
Valg af 1 revisor. 
Efter tur afgår: 
   Inga Kalhøj  (modtager ikke genvalg) 
 
Som ny revisor valgtes Inger Madsen, Tværvej 3. 
 
 
10. punkt på dagsordenen. 
Valg af 1 revisorsuppleant. 
Efter tur afgår:   Mona Lynggaard  (modtager ikke genvalg). 
 
Som ny revisorsuppleant valgtes Evin Carlsen. 
                   

11 
- Arne, Rødevej 21: Ønsker hastigheden på Rødevej nedsat. Kan bestyrelsen gøre 

noget ved det? 
Jacob Houe svarede hertil, at nuværende påbudsskilte i givet fald skal udskiftes 
med anvisningstavler, og at det næppe vil hjælpe på den faktisk kørte hastighed. 
Vejen frem må være at henstille til at alle kører efter forholdene, så man generer så 
lidt som muligt. 
 

- Poul Erik, Blåbærvej 1: Opfordrer hundeejere til at putte poser i skraldespandene, i 
stedet for at smide disse i naturen. Bred opbakning hertil, og Bente Sørensen, Bar-
sidalvej 6 supplerede med, at det på tidligere generalforsamling er tilkendegivet, at 
man gerne må aflevere hundeposer i nærmeste skraldespand. 

 
- Torben Møller, Barsidalvej 34 spurgte om bestyrelsen har nogen viden om mulig 

kloakering i Gl. Toftum. Formanden svarede hertil, at bestyrelsen ikke har hørt no-
get siden vi modtog information om prøveboringerne. 

 
- Formanden spurgte generalforsamlingen om der er stemning for frokost eller aften-

fest i tilknytning til fremtidige generalforsamlinger. 
 

o Solveig, Slugten 10: Tilkendegav at det er en god ide med en aftenfest.  
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o Anna Bøge syntes at arrangementet skulle foregå på campingpladsen, men 
med musik. Formanden kunne hertil konstatere, at det nuværende musikfor-
bud gælder matriklen, hvorfor Grundejerforeningen ikke vil kunne omgå dette 
ved at stå som arrangør. 
Formanden anførte, at man (som tidligere) kan opstille et stort telt, evt. på 
boldpladsen. Her vil man kunne holde fest med musik. Dette høstede stort 
bifald. 

 
- Formanden nævnte, at bestyrelsen gerne vil have oplysning om hvor mange der 

udlejer sommerhuse. 
 

- Formanden ønskede en tilkendegivelse af, om der skal gennemføres et ”Syng 
sammen arrangement” i 2020? Der var opbakning hertil, og gerne med bedre vejr. 

 
- Formanden orienterede om, at der til efteråret kommer ny entreprenør til tømning af 

containere. Det vil dog reelt være samme chauffør der kører i området. 
 

- Afslutningsvis nævnte formanden, at han har fået en del henvendelser / klager over 
at enkelte bruger naboers skraldespande. Han henstillede til, at man – hvis man har 
problemer med mængden af affald – tilkøber en større container. Dette koster et 
beskedent beløb. 

 
 
11.1. Generelle bemærkninger: 
 

- Bente Sørensen, Barsidalvej 6 takkede bestyrelsen – og især vejformand Aksel Ho 
Andersen – for godt arbejde.  

 
12. Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. Formanden takkede 
afgående bestyrelsesmedlem og dirigenten for indsatsen, og rundede generalforsamlingen 
af.  
 
Hermed var generalforsamlingen slut.  
 
 
-------------------------------------------  ------------------------------------------- 
                            Dirigent                                                                                                     Formand 

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

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


