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RETTELSE: 
 

I årets første udgave af avisen 
indsneg der sig en lille fejl, 
datoen for Sankt Hans er 
naturligvis ikke d. 23-5-04 som 
nævnt, men er selvfølgelig, som 
altid, d. 23-6-04  kl. 19:30. 
 
Redaktionen beklager denne 
lille sætter fejl. 

NYT AVIS LAYOUT: 
 

Vi har ændret udseendet på 
avisen, den er blevet lidt mindre 
men er til gengæld mere handy i 
sin størrelse. 
Ris og ros modtages meget 
gerne af redaktionen. 
Redaktionen kunne godt tænke 
sig at lave lidt ud af forsiden så 
den bliver lidt mere indbydende 
at se på, så ligger der kunster 
gemt i dig er du meget 
velkommen til at tegne, male el. 
fotografere. 
Medier kan være papir, diskette, 
cd el. e-mail. Alle gængse 
billedformater modtages. 
Hvert år belønner vi den 
flotteste forside. 
Med venlig hilsen: 

Redaktionen               

FODBOLDHOLD 2004 
GL. TOFTEGAARD 

 
 
 
 
 
 
 
Dette var årets hold, har du lyst 
til deltage næste, kontakt Leif 
DM. 85. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Grundejerforeningens bestyrelse: 
 
Formand:   

Leif Andersen  DM. 85 Tlf.: 47 17 72 68 
Mail: leifjohn@tdcadsl.dk 

Næstformand:   
Bo Sørensen  DM. 27 Tlf.: 47 17 47 73 
 Mail: bs@bsservice.dk 

Kasserer:   
Lone Stigsnæs  DM. 29 Tlf.: 47 17 54 47 
 Mail: fam.sh@privat.dk 

Sekretær:   
Jeppe Friis   DM. 17 Tlf.: 47 17 76 66 

Mail: friis -agergaard@vip.cybercity.dk 
Medlem:   

Henrik Bostrup  DM. 5 Tlf.: 47 10 08 73 
 Mail: henrik@bostrup.dk 

Suppleanter:   
 

Jesper Andersen  TD. 19 Tlf.: 47 17 88 12 
 Mail: jesand@adr.dk 
 
Knud Olesen  DM. 19 Tlf.: 47 17 54 53 

  Mail: knudolesen@mail.tele.dk 
 

Martin Jensen  DM. 31 Tlf.: 47 17 71 60 
 Mail: mwj@rota.dk 

 
Redaktion: 
 Leif Andersen 
 
 Bo Sørensen 
 
Alle indslag der ønskes bragt i avisen bedes afleveres i papirform eller sendt pr. e-mail 
til redaktionen, der modtages ikke telefoniske henvendelser. 
 
 
Leif Andersen:  leifjohn@tdcadsl.dk  
 
Bo Sørensen bs@bsservice.dk  
 
 
Foreningens hjemmeside: www.gl-toftegaard.dk  
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TRAILER: 
 

Foreningen påtænker at indkøbe 
endnu en trailer som er større 
end den vi har. 
Kender i nogle der har en 
sådanne, vil bestyrelsen meget 
gerne kontaktes. 
 
 

HVAD GØR VI I ÅR ? 
 

Ligesom de forgående år ønsker 
bestyrelsen at afholde en 
sommerfest, men disse koster 
penge og ideer. Vi vil gerne 
bibeholde denne tradition, da vi 
syntes at det er utrolig hyggeligt. 
Er der nogle der har et forslag til 
dette, hører bestyrelsen gerne 
herom. 

OPRÅB: 
 
Det kan stadig ses at haveaffald 
aflæsses på trekanten (svinget 
DM/TD) dette er ikke tilladt, og 
bestyrelsen opfordrer til at dette 
ophører. 

LEGEPLADS 
UDVIKLING: 

 
Bestyrelsen søger nye ideer til 
at forbedre vores legeplads, 
man kunne f.eks. etablere en 
GOD GRILLPLADS, nye lege 
elementer eller ? 
Har i en god ide så kontakt 
venligst bestyrelsen. 

 

CYKELSTI: 
 

Bestyrelsen har afholdt en række 
møder med kommunen vedr. 
anlæggelsen af den nye cykelsti 
ved Charlottehaven. 
Bestyrelsen tvivler på at der 
bliver anlagt en sti de første 
mange år idet kommunens budget 
allerede er overskredet. 
Dog ser det ud til at nogle af 
kommunens folk støtter vores 
forslag. 
Vi forsætter vores møderække 
med kommunen og vil løbene 
orientere om sagens gang. 

Bestyrelsen 

NYTTEHAVER: 
 
Igen i år stod Harry for 
uddelingen af nyttehaver. 
Bestyrelsen takker Harry for det 
trofaste job.  

DAGENS JOKE: 
Posten ankommer med brev til 
Knud. Knud åbner brevet, og 
posten ser en blank side og siger:   
Hvem er et fra? Knud siger: Det 
er fra min bror, vi er ikke på 
talefod.  

 

SÆLGES: 
 
Winther drenge cykel, blå str. 6-8 
år. 

Rimelig stand. 
Pris 500,00 

Kontakt Henrik DM. 5. 
Tlf.: 47100873 

 

HØJEN: 
 
Blot til information: der har 
været tvivl om hvad højen er. 
 
Højen er en gravhøj og ejes af 
amtet. I forbindelse med den 
nye park er træerne blevet 
således at den fremstår 
originalt, de gamle runesten 
bliver genopsat. Dem kan du 
læse om på vores hjemmeside. 
 
www.gl-toftegaard.dk 
   

PARKERING: 
 
Ved generalforsamlingen blev det 
vedtaget at male parkerings 
striber på asfalten. Dette arbejde  
påregnes færdigt medio juni. 
Den enkelte grundejer vil blive 
kontaktet når dette blive aktuelt. 
 

Bestyrelsen. 

TILLYKKE: 
 
Flemming og Elly Kirstein er 
blevet bedsteforældre for første 
gang. 
Bestyrelsen ønsker et stort 
tillykke med begivenheden. 
 

Bestyrelsen. 
 

 

AMBASSADØR: 
Torben Rønnow D.M. 3B 

 
Hej jeg hedder Torben og er sidste år 
blevet valgt som Grundejer-
foreningens ambassadør. Sammen 
med min familie har jeg boet her i 
bebyggelsen siden 1972. 
Jeg er meget interesseret i at høre fra 
beboere der ønsker at vide hvad 
denne bebyggelse kan byde på. 
Jeg har forskellige papirer såsom 
vedtægter, deklarationer og lign., 
som de fraflyttede beboere sikkert 
har glemt at efterlade.    

Jeg kan kontaktes på:  
Tlf.: 47177310 
E-mail:  Roennow@mail.tele.dk 
 

SNERYDNING: 
 
Vinteren er overstået, og for 
første gang i foreningens 
historie har vi ikke modtaget 
nogen form for klager. Dette er 
meget positivt. 
Vi vil fortsætte samarbejdet 
med firmaet til næste år. 
 

Bestyrelsen 


