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Velkommen til 
Ordinær generalforsamling i 

G/F Toftegaarden
26. februar 2020



Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning for 2019
3. Regnskab for 2019
4. Indkomne forslag fra medlemmerne / bestyrelsen  

• Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændring vedr. fælles ansvar for vedligehold af stophaner i hver 
enkelt blok 

5. Budget for 2020
• Fastsættelse af kontingent for 2020
• Fastsættelse af lejen for garageejerne i 2020
• Fastsættelse af budget for 2020

6. Valg af:
• Formand
• To bestyrelsesmedlemmer
• To bestyrelsessuppleanter
• To revisorer
• Én revisorsuppleant

7. Eventuelt
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1. Valg af dirigent

• Bestyrelsen foreslår Jens Astrup Madsen.
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2. Beretning for 2019

• Bestyrelsens beretning for 2019 var omdelt sammen med 
indkaldelsen.

Generalforsamling 2020 4



Bestyrelsens beretning v/Nina

• Bestyrelsen er fortsat sammensat som konstitueret ved sidste generalforsamling.

• Bestyrelsen har afholdt syv møder i 2019 med en samlet bestyrelse.

• Vedtægterne findes på hjemmesiden.

• Referat fra generalforsamlingen lægges på hjemmesiden og vil ikke blive omdelt. 

• Du er velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen på email formand@gftoftegaarden.dk eller 
Paukevej 4.
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2. Beretning for 2019



Diverse/klager v/Nina

• Bestyrelsen administrerer ikke naboretlige forhold, med mindre det er omtalt i vedtægterne eller 
deklarationer.  

• Medlemmerne opfordres til selv at løse spørgsmål af naboretlig karakteren direkte parterne imellem. 
Det er den bedste opskrift på godt naboskab. Gerne med vejledning af bestyrelsen, men klager via 
bestyrelsen må være sidste udvej. 
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2. Beretning for 2019



Diverse/klager v/Nina

• Der er et stigende antal henvendelser vedrørende parkering af erhvervskøretøjer på området.  
Bestyrelsen henstiller til, at erhvervskøretøjer parkeres for enden af Obovej ved sidelæns parkering ved 
udkørsel mod Netto. 

• Trailere må ikke parkeres på området. Bestyrelsen henstiller til, at trailere parkeres på græsarealer i 
forlængelse af garagerne.

• Vi henviser desuden til Parkeringsbekendtgørelsen, der vil kunne findes på hjemmesiden.
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2. Beretning for 2019



Grønne områder v/Jens
• Bestyrelsen går jævnligt en tur i området.
• Vi har løbende kontakt til gartner med hensyn til vedligehold og beplantning.

• OBS på snerydning ud for ens respektive matrikelnummer.
• OBS på pligt til at afrense området for store ukrudtsbevoksninger.

Gennemgang til Fagotvej v/Kaare
• De to stier der er nærmest Netto er begge ejet af Fagotvejens Grundejerforening. 

• Stien ved Obovej 1 er kun anlagt som adgang til deres pumpestation og derfor meget smal, og hækken klippes ikke særligt 
tit. Den er ikke tænkt som gennemgang.

• Den sydligste sti (for enden af Paukevej) ligger også fortrinsvej på naboforeningens område, men har sin vestside mod vores 
grundejerforening. Igen er det vores medlemmer der har mest glæde af denne passage. 

• For alle stier gælder, at det mest er deres hundeluftere der bruger dem, men det er næppe nok til, at 
de vil vedligeholde dem blot for vores skyld.
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2. Beretning for 2019



Letbanen v/Kaare
• I forbindelse med etablering af Letbanen blev der i efteråret 2019 varslet omlægning af diverse 

kloakrør af HOFOR
• Projektet er væsentligt forsinket uden information og der har været flere varslede vandafbrydelser 
• Forsyning via Musikkvarteret skulle gøre at vi undgår flere vandafbrydelser
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2. Beretning for 2019



Stophaner til vandforsyningen v/Kaare
• Der er nye opdaterede skitser til at finde af afbryderdækslerne på hjemmesiden.

• I nødstilfælde har bestyrelsen (Obovej 1) tilgængelige skitser.
• Vær obs på, at der er alternativ afbryder ved vandindførslen gennem fundamentet i kælderen (nogle 

steder i krybekælderen) i hver blok.
• Opfordring til de pågældende ejere, at de drejer på hanen hvert halve år for at forhindre, at hanerne 

kalker til.
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Bestyrelsen stiller forslag om fælles ansvar for 
vedligehold af vandrørføring (udgifter til udbedring 
af skader)  - behandles senere

2. Beretning for 2019



Foreningens rørledninger v/Jens 
• Foreningens særlige depot for rørledninger klarer sig fortsat godt uden nogen overraskelser.

• Ret altid henvendelse til bestyrelsen, hvis der opstår et problem i tilknytning til grundejerforeningens område.
• Bestyrelsen skal kraftigt understrege, at man ikke på egen hånd må bestille håndværkere til at udbedre 

eventuelle skader på de fælles vand- og kloakrør, hvor grundejerforeningen har ansvaret.
• Tegninger findes på hjemmesiden.
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2. Beretning for 2019



Arrangementer v/Michala 
• Fastelavnsfesten blev i 2019 holdt sammen med rækkehusene på Fagotvej. Det samme for 2020 i 

søndags.
• Sommerfest/høstfest – der har ikke været interesse blandt medlemmerne til at arrangere en fest i 

løbet af 2019.

Festpulje
• Bestyrelsen lagde på seneste generalforsamling op til at medlemmer kunne arrangere fester for alle 

medlemmer og få tilskud til dette. 
• Vi håber at nogen vil gribe chancen i 2020. 
• Bestyrelsen har følgende forslag til arrangementer:

• Sankt Hans fest
• Halloween fest
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2. Beretning for 2019



Musikkvarteret v/Michala
• Vi holder en tæt dialog omkring fælles interesser.

Hjemmesiden v/Michala
• Hjemmesiden vil i 2020 løbende blive opdateret med relevante dokumenter.
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2. Beretning for 2019



Møder med kommunen v/Dorte
• Årligt møde med Grundejerforeningerne 19.06.2019.

• Kommunens planstrategi - se information på kommunens hjemmeside 
• https://herlev.dk/om-kommunen/byplan-projekter-og-hoeringer/planstrategi-2019

• Ny ordning for madaffald
• Indføres forventeligt i efteråret 2020.

• Tryghed i Herlev
• Vi har efterfølgende haft besøg af kommunens tryghedskonsulent, hvor vi sammen gennemgik vores 

område.
• Anlægsprojekter, herunder

• Støjhandlingsplan
• Trafiksikkerhedsplan
• Den kommende letbane
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2. Beretning for 2019

https://herlev.dk/om-kommunen/byplan-projekter-og-hoeringer/planstrategi-2019


3. Regnskab for 2019
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3. Regnskab for 2019
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4. Indkomne forslag fra 
medlemmerne / bestyrelsen

Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændring vedr. fælles ansvar for 
vedligehold af stophaner i hver enkelt blok.

Generalforsamling 2020 17



5. Budget for 2020
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1. Fastsættelse af kontingent 2020
2. Fastsættelse af lejen for garageejerne 2020 
3. Fastsættelse af budget for 2020



6. Valg af

• Formand
• Nina Blom er villig til genvalg.

• To bestyrelsesmedlemmer
• Michala Priesum og Dorte Frigast er begge villige til genvalg.

• To bestyrelsessuppleanter
• Bestyrelsen foreslår Kari Anne Tveitaskog Rønnenfelt
• Hvem ønsker at stille op?

• To revisorer
• Henrik Scheuer og Kjeld Eriksen er begge villige til genvalg.

• Én revisorsuppleant
• Hvem ønsker at stille op?
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Dagsorden

7. Eventuelt
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Tak for i aften!
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