
Grundejerforeningen 

Toften 

Middelfart 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Toften Middelfart 

Dato, tid og sted: Mandag 28. februar kl. 16.00 hos Stephan 

Tilstede:  Jennifer (på Teams), Stephanie, Ditte, Knud, Jesper og Stephan  

Referent:  Stephan    

1. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

2. Nyt fra formanden: 

a. Ifm. den første etablering af den kommende klimaby, har kommunen tilbudt, u/b, at plante 

en række træer foran støjvolden mod jernbanen. Bestyrelsen har takket ja tak. 

3. Nyt fra kassereren: 

a. Gennemgang for bestyrelsen af færdigt årsregnskab 2021. 

b. 2022-kontingent opkrævning udsendes en af de nærmeste dage. 

4. Sidste nyt: 

a. Familieboligs byggeri overfor Friskolen: Køreplader ligger ofte ude på vejen og vejen 

trænger ofte til at blive fejet. Bestyrelsen kontakter Familiebolig. 

b. Kommunen har accepteret, at der skal betales bidrag til GT ifm. deres nye vænge, Isingen. 

c. En beboer har henvendt sig ang. de mange forskelligartede skraldespandsstativer, der for 

nogles vedkommende også står i fællesarealet. Spørgsmålet er af så principiel karakter, at 

bestyrelsen har vedtaget at tage emnet op på den kommende generalforsamling. 

d. Lilletoften er nu, på GT’s initiativ, blevet officiel (og med vejnavnskilt i begge ender. 

e. Der mangler hajtænder ved udkørsel fra flere vænger. Politiet og kommunen rykker GT for 

disse. Bestyrelsen forsøger at lave en aftale med grundudstykkerne. 

5. Eventuelt 

a. Skilte: Der mangler: 

i. Skilte med legende børn - er bestilt og sættes op snarest. 

ii. Skilte med cykel/gå sti - kommunen spørges. 

iii. Skilte med legende børn ved legepladsen - kommunen spørges. 

iv. OG så er en skilteskov ved at skyde op for enden af Toften mod Ulvsbjergvej - 

Bestyrelsen undersøger, om der kan gøres indsigelser mod dette. 

b. Det er tidligere blevet besluttet, at der, på den kommende generalforsamling, skulle være et 

hjertestarterkursus. Dette flyttes til et særskilt arrangement! 

6. Generalforsamling 2022 afholdes mandag d. 21. marts kl. 19.00 i Lillebælt hallen. Indkaldelse følger. 


