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Generalforsamling i Toftum Bjerges Grundejerforening lørdag den 13. august 2022.  
 
Der var fremmødt 77 husstande til generalforsamlingen. 
Der er tilmeldt 125 personer til efterfølgende frokost. 
 
Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen; 
    Formand  Hans Henrik Grøn 
         Kasserer  Jørgen Andersen 
   Sekretær  Karin Birch Simonsen  
        Bestyrelsesmedlem Jakob Houe 
           Bestyrelsesmedlem Ole Agerbo 
 
1. punkt på dagsordenen. 
Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Franck Svanborg, 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 Bjarne Juul Svendsen og Torben Olsen. 
 
3. punkt på dagsordenen. 
Formandens beretning (vedlagt). 
Formandens beretning blev gennemført som Power Point præsentation. Formanden kom 
herunder ind på nye tiltag i området samt bestyrelsens arbejde i det forløbne år.  

• Der er 484 grundejere i området. 

• Der er foretaget 13 handler indtil dato i år, og flere er på vej. 

• Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling; i den forbindelse 
takkede formanden den øvrige bestyrelse for udført arbejde. 

• Der er udsendt kvartalsvise nyhedsbreve.  

• Der har været en god og løbende dialog med Naturstyrelsen og Struer Kommune 
m.fl. 

• Nye tiltag i området blev fremvist via Power Point (bord-/bænkesæt og toilet ved 
Jeppes Led, ny toiletbygning og hjertestarter ved Solbjergvej). 

• Sct. Hans fest blev gennemført i samarbejde med Humlum Borgerforening med ca. 
400 deltagere. Et samarbejde som vi håber kan fortsætte i de kommende år. 

• Cirkus Trapez gæstede igen Toftum i år. Vi håber at dette vil gentage sig næste år.   
 
Bemærkninger til formandens beretning: 

• Der blev forespurgt om der var nyt på bedding vedrørende nye trapper ned til stran-
den: Formanden svarede hertil at det er der desværre ikke. Naturstyrelsen repare-
rer trappen når behov opstår, men påtænker ikke at etablere nyt. Formanden 
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takkede i den forbindelse grundejerne for at melde ind når der konstateres fejl og 
mangler.  

• Bemærkning om ”højt” trin på trappen ved Røverstuen. Formanden lovede at se på 
dette. 

 
Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning. 
 
4. punkt på dagsordenen. 
Kassererens beretning for 2021 regnskab (er lagt ud på Grundejerforeningens hjem-
meside) og budget for indeværende år (2022). 
Kassereren gennemgik regnskabet. Årets driftsresultat blev et driftsoverskud på kr. 
23.472,17. 
Foreningens egenkapital udgør herefter kr. 412.151,04.  
 
Bemærkninger til regnskabet (vedlagt): 

• Bemærkning om at udgiften til ”sommerrenovation” på 780,- kr., ikke dækker glas-
containeren, men affaldscontainer ved petanquebanen. 

• Dirigenten kunne bekræfte, at de negative renter formentlig ville bortfalde fra august 
2022. 

 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Kassereren gennemgik budget for indeværende år, 2022 (vedlagt). 
Som det fremgår af vedlagte vil årets driftsbudget give et underskud på kr. 89.380,-.       
De primære årsager hertil er ekstra udgifter til veje, til flisning (3 gange i 2022 mod normalt 
2), og udgifter til ny hjemmeside og hjertestarter.  
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr./år (gældende for 2022). Dette blev 
vedtaget. 
Der var ikke væsentlige bemærkninger til budgettet. 
 
 
5. punkt på dagsordenen. 
Kassererens budget for 2023.  
Kassereren gennemgik budgetforslaget for 2023. Bestyrelsen foreslår kontingent hævet 
fra 500 til 700 kr./år. Den primære årsag hertil er stigende udgifter til veje, og uden en kon-
tingentforhøjelse vil der hurtigt blive spist af egenkapitalen. 
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Bemærkninger til budget 2023: 

• Der blev spurgt ind til hvad det vil betyde for driftsregnskabet, hvis man fastholder 
et kontingent på 500,- kr. Kassereren svarede hertil at der så vil blive et underskud 
på ca. 30.000,- kr.  

• Der blev tillige spurgt ind til om man kunne ”nøjes” med en forhøjelse på 100,- kr. 
Kassereren svarede hertil at det kunne man principielt godt, men bestyrelsen øn-
sker ikke at komme igen om 2 eller 3 år og bede om endnu en kontingentforhøjelse.  

• Der blev spurgt ind til om man kunne spare på ”skilte og planter”, selv om det er en 
begrænset udgift. Kassereren svarede hertil at det afgør generalforsamlingen jo. 
Der er mange ønsker om opsætning af skilte, og bestyrelsen har generelt den op-
fattelse at området ikke skal plastres til med skilte. 

• Der blev spurgt ind til udgift til ”Geopark ting og arrangementer”. Jakob Houe sva-
rede hertil at bestyrelsen er positiv overfor et samarbejde med Geopark og gerne 
understøtter disses aktiviteter. Et eksempel herpå er diverse vandreruter, som vil 
blive markeret med skilte og pæle. Disse er finansieret via fondsmidler, men i regi af 
Naturstyrelsen, og vil derfor ikke fremgå af grundejerforeningens budget eller regn-
skab. Markering af vandreruterne skulle have været på plads i 2022, men arbejdet 
hermed er blevet nedprioriteret af Naturstyrelsen. Vi forventer at det kommer på 
plads i 2023. 

• Spørgsmål til vedligeholdelse af petanquebanen. Den trænger til lidt renovering. 
Bestyrelsen vil se på det. 

• Bemærkning om at vores dejlige område skal fastholdes som et attraktivt naturom-
råde, herunder gerne med opsætning af flere borde-/bænke. Formanden svarede 
hertil at dette hører under Naturstyrelsen, som ikke er villige til at opsætte flere.    

 
Forslaget om forhøjelse af kontingent for 2023 til 700,- kr. blev godkendt ved skriftlig af-
stemning med 51 ja-stemmer mod 26 nej-stemmer. 
 
6. punkt på dagsordenen. 
Indkomne forslag. 
Dirigenten konstaterede at der ikke er indkommet forslag. 
  
     
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
    efter tur afgår: 
   Ole Agerbo  (modtager genvalg) 
                                                                Jakob Houe   (modtager ikke genvalg)                      
 

Nye kandidater til bestyrelsen var: 
- Ole Agerbo, Pynten 6 
- Søren Andersen, Gl. Studevej 3 
- Dorthe Fenger, Blåbergvej 5. 
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Med 3 mulige bestyrelsesmedlemmer overgik generalforsamlingen til skriftlig afstemning. 
Resultatet heraf var:  
- Ole Agerbo: 60 stemmer 
- Søren Andersen: 66 stemmer. 
- Dorthe Fenger: 23 stemmer.  
 
Nyt bestyrelsesmedlem er derfor Søren Andersen, mens Ole Agerbo blev genvalgt. 
 
 
 8. Valg af 2 suppleanter. 
     efter tur afgår: 
   Michael Hansen (Modtager genvalg)    
   Ole Dinis  (Modtager genvalg) 
 
Begge suppleanter blev genvalgt.  
 
9. Valg af 1 revisor.  
    efter tur afgår:                   

Pia Roland Olsen  (Modtager ikke genvalg) 
 
Som ny revisor blev Hanne Rasmussen, Tværvej 5 valgt. 
 
10. Valg af 1 revisorsuppleant. 
     Efter tur afgår: 
   Torben Møller, Barsidalvej 34 (modtager genvalg) 
           
Torben Møller blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
11. Eventuelt. 

• Bemærkning om at information primært bør foregå via mail og hjemmeside, og ikke via Fa-
cebook, hvor ikke alle er med. Formanden erklærede sig enig heri, og bemærkede at det 
med ny hjemmeside og nyt mailsystem vil blive nemmere at nå ud til alle. 

• Bemærkning om store støvgener på Rødevej. Formanden svarede hertil at det vil hjælpe 
hvis alle kører efter forholdene, men vejformanden vil i samarbejde med entreprenøren 
kigge på det. Der blev herunder fremsat bemærkning om at bruge en anden belægnings-
type med bindemiddel, så støvgener undgås. Bestyrelsen ser på dette. 

• Bemærkning om at tidligere fremsat forslag om at lukke op fra Plantagevej til Rødevej 
burde være medtaget på generalforsamlingen. Formanden svarede hertil at et sådant for-
slag ikke har relevans for i år, da det ikke er kendt af bestyrelsen og ikke er fremsat forud 
for fristen (01. maj). Tidligere formand kunne berette, at dette forslag tidligere har været 
drøftet i bestyrelsen og med Struer Kommune. Forslaget vil bl.a. medføre at dele af Planta-
gevej skal omdøbes, og have nye numre. Tidligere bestyrelse har derfor afvist forslaget, 
men vi ser på det igen. 
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• Bemærkning om nedlukning af Humlum Vandværk og dettes sammenlægning med Struer 
Forsyning. Det blev fremført at der her var tale om en ulovlig beslutning, og at grundejerne i 
Toftum Bjerge bl.a. ikke er blevet kompenseret for den værdi der ligger i vandværket. For-
manden svarede hertil, at beslutning om nedlukning af vandværket og sammenlægning 
med Struer forsyning ikke henhører under Grundejerforeningen. Humlum Vandværk var en 
selvstændig institution med egen bestyrelse, og alle grundejere har som brugere haft mulig-
hed for at deltage i denne proces. Den sag som forslagsstilleren henviser til overfor Struer 
Forsyning er således helt privat og Grundejerforeningen uvedkommende. Yderligere be-
mærkninger til denne sag kan rettes direkte til formanden.   
Det blev afslutningsvis fremført, at det var skammeligt at fremsætte ovennævnte kritik af 
bestyrelsen, da der udføres et stort arbejde for at vedligeholde området og gøre dette at-
traktivt.  

• Bemærkning om dårligt højttaleranlæg. Det er svært at høre på ”de bageste” ræk-
ker. Bestyrelsen ser på dette. 

• Herefter blev Jakob Houe og Pia Olsen kaldt op. Jakob Houe blev takket for sit 
store arbejde for bestyrelsen gennem 20 år, heraf mange som formand, og Pia Ol-
sen blev takket for arbejdet som revisor. Begge modtog en gavekurv som anerken-
delse for arbejdet. 

 
Herefter rundede formanden generalforsamlingen af. 
 
12. Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. Formanden takkede 
dirigenten for indsatsen.  
 
Hermed var generalforsamlingen slut.  
 
 
Bilag: 
1: Driftsregnskab 2021. 
2: Budgetforslag 2022 og 2023. 
 
 
 
-------------------------------------------  ------------------------------------------- 
                            Dirigent                                                                                                          Formand 

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

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


