
Grundejerforeningen 

V LANGEKÆR 
Skorpionen 73 
3650 Ølstykke www.skorpionen73.dk • bestyrelsen@skorpionen73.dk 

Referat 
Ord inær g e n e r a l f o r s a m l i n g den 2 1 . mar ts 2018 k l . 19:00 

Tilstede: 

Fremmødte 26 

Fuldmagter 5 

Total 31 

1 Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår advokat Michael Jacobsen fra Advodan i Hillerød. 

Michael blev valgt enstemmigt uden modkandidater. 

Dirigenten (Michael) erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet, indkaldt og beslutningsdygtig i 
henhold ti l vedtægterne. Ingen indvendinger fra de fremmødte grundejere. 

2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

Formanden (Anette) fremlagde årsberetning om bestyrelsens arbejde. 

Bemærkninger ti l punktet omkring parkering samt kørsel på græsset fra: 

Sk.34, Jesper - foreslog vi tog kontakt med et Vagtselskab. 

Sk.60, Rene - foreslog at man inddrog et område og brugte det til trailerparkering, eller måske etable
rede en udlejning af nogle få trailere. 

Væ.24, Bente - sagde at man på Tankstationen K cirkle kan leje trailer i forskellige størrelser, hvilket 
ikke ville give parkering af trailer på området. 

Herefter blev beretningen taget ti l efterretning. 

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Formanden (Anette), fremlagde på vegne af kassereren årsregnskabet. 

Spørgsmål til regnskabet fra: 

Kr.64, Leif - spurgte til renterne på vores lån, syntes de var meget store, måske skulle man betale mere 
af på lånet. Dette drøftes i bestyrelsen. 

Sk.28, Martin - spurgte hvorfor kontingentet i 2016 var større end i 2017 og fremadrettet, svar: YouSee 
var medregnet i kontingent i 2016, efter vi selv betaler til YouSee var kontingentet faldet tilsvarende. 

Afstemning: Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
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Ordinær generalforsamling den 21 . marts 2018 

Referat 

Grundejerforening Langeloer 

4 Fremlæggelse og behandling af forslag fra grundejere og bestyrelse. 

a) Forslag fra bestyrelsen - Opgradering af Yousee fordeler bokse. 
Ved opgradering kan vi få hurtigere og mere stabilt TV og internet, samt ny kommende standar
der. 

Dennis fra bestyrelsen fortalte om det nye tiltag hos/med YouSee, vores fordeler bokse vil blive 
opgraderet, så vi får hurtigere og mere stabilt TV og internet, samt er rustet til nye kommende 
standarder, det vil medføre at vores kontrakt forlænges med 5 år, og det vil ikke koste ekstra. 

Spørgsmål ti l forslaget: 

Kr.64 Leif - spurgte til hastigheden omkring opgraderingen, havde hørt den var forskellig i om

rådet. Dette skulle blive udlignet ved det nye tiltag. 

Blot skal lige oplyses at vores Modem evt. skal udskiftes. Hvis man har et Modem fra YouSee 
ringer man til dem og oplyser at signalet falder ud, så sender de et nyt Modem uden beregning. 

Afstemning: Forslaget 4a blev enstemmigt vedtaget. 

b) Forslag fra bestyrelsen - Maling af carporte. 
Maling af stolper og sternbræt på alle carporte, da de ikke er vedligeholdt i flere år og trænger 

meget. 

Dennis fra bestyrelsen fremlagde forslaget og fortalte at det blev stolper og sternbrædder der 
bliver malet på alle carporte, efter sigende skulle det kun være Skorpionen der var blevet malet 
for år tilbage, herefter var firmaet lukket. 

Spørgsmål til forslaget: 

Kr.65, Klaus - spurgte om stolper m.m. bliver repareret inden maling. Svaret hertil var, Ja det 
bliver de. 

Kr.64, Leif - spurgte om rigtig dårlige stolper udskiftes helt. Svaret var at det er firmaet som 
bestemmer hvad er mest hensigtsmæssigt. 

Afstemning: Forslaget 4b blev enstemmigt vedtaget. 

c) Forslag fra bestyrelsen - Fældning og beskæring af træer i randbeplantningen 
En del grundejere har forespurgt om muligheder for fældning af træer, da de er blevet meget 
høje samt beskæring af buske, der hindrer udsynet ved udkørsel fra p-pladser og stamvej. Der
udover kan der være risiko for at træerne knækker eller vælter ved en storm. 

Formanden (Anette), fortalte om forslaget ad beskrevet i dagsordenen punkt 4 c. 

Bemærkninger og spørgsmål ti l forslaget: 

Fi.63, VIora - spurgte om oprydningen også gjaldt området omkring det gamle gashus, hertil var 

svaret Ja. 

Sk.34, Jesper - ville helst ikke have fjernet for meget, så det gav anledning til at nogle grundejere 
fik ideer om at kører over græsset til deres huse. 

Væ.24, Bente - håbede at hækken i Vægten som spærre for udsyn bliver klippet godt ind. 

Afstemning: Forslaget 4c blev enstemmigt vedtaget. 

d) Forslag fra bestyrelsen - Fældning af træer overfor Vægten, skel ti l Park Alle. 
Ved gennemgang af området blev bestyrelsen anbefalet, at får en gennemgribende oprydning 

2(7) 



Ordinær generalforsamling den 21 . marts 2018 
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af området, så vi derved får bedre udsyn for cykler og gående på stien samt mindre vedligehol
delsesudgifter. Bestyrelsen forslår derfor, fældning af træer og fjernelses af buske, enkelte træer 
bevares. Der sås græs i stedet, som klippes 1 gange årligt. 

Formanden (Anette), fortalte om forslaget. 

Bemærkninger og spørgsmål til forslaget: 

Sk.13, Mette - er ikke helt kendt med området endnu og mente derfor ikke at en gang om året 
var nok til at holde græsset pænt. 

Sk.28, Martin - ville gerne om muligt se området på skærmen. Anette fik billedet op på skærmen, 
så man kunne se hvilket område der var tale om. 

Kr.16, Christian - bemærkede at der var meget affald på området. 

Sk.34, Jesper - spurgte om det var græsser eller græsplæne der skulle sås, hertil kunne Carsten 
fra bestyrelsen svare at det er græsser der blev sået, så en gang slåning om året er OK. 

Afstemning: Forslaget 4d blev enstemmigt vedtaget. 

e) Forslag fra bestyrelsen - Belysning ved carporte. 
Da mange af vores stier ved carportene ligger hen i mørke forslår bestyrelsen at får opsat ekstra 
lamper på carportene, således at disse stier bliver belyst. 

Formanden (Anette), fortalte om sit møde med EgedalEl og hvad de havde foreslået og givet 
tilbud på, i første omgang på carportene ind mod stien. 

Spørgsmål og bemærkninger til punktet: 

Sk.34, Jesper - spurgte om det blev samme type lamper som nuværende, og om det var med LD-
belysning samt om det er hvor pæren kan skiftes og ikke helle lampen som skal skiftes. Svar: Det 
vil blive samme type lamper med LD-pærer. 

Sk.34, Jesper - spurgte til el prisen for området på årsbasis, om hvor meget det eventuelt vil stige 
med de flere og nye lamper der opsættes. Svar: Det skulle ikke give den helt store stigning i el 
prisen. 

Fi.29, Janni - spurgte om der blev brugt LD-pærer i alle lamper. Svar: De udskiftes ti l LD-pærer 
hen ad vejen og hvor det er muligt. 

Sk.60, Rene - bemærkede at han/de ikke havde kunne få deres pærer skiftet, da deres forgæn
gere havde sat en ikke godkendt lampe op. Svar: Desværre er der med tiden sat mange forskel
lige (forkerte!!) lamper op ved husene, herunder skur og vindfang, og det kan gøre det svært at 
skifte pærer, bestyrelsen vil tjekke op, for selvfølgelig skal pærer skiftet i de lamper der vedlige
holdes af foreningen. 

Sk.13, Mette - spurgte om man måtte sætte flere lamper op på og ved huset, hvis man naturligvis 
selv betalte for strømmen. Svar: Umiddelbart vil man svare ja til dette, men på vores skur teg
ninger og beskrivelse hertil, står der, at skotlampen skal flyttes fra vindfanget til udvendig på 
skuret, og at der kun er optegnet én skotlampe monteret udvendig på skuret. 

Sk.29, Janni - spurgte om man må flytte lampen ind i vindfanget. Svar: Hvis det er ifm. bygning 
af større skur er svaret nej, så skal lampen sættes uden på skurvæggen. 

Væ.24, Bente - fortale kort at de ordinære skure med vindfang havde lamperne inde i vindfan
get. 
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Fi.63, VIora - foreslog at man satte censorer op, så lyset tændte i området når der gik nogle forbi, 
det kunne måske spare på el regningen. 

Afstemning: Forslaget 4e blev enstemmigt vedtaget. 

f) Forslag fra bestyrelsen - Vedtægts ændring, antal bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter. Be
styrelsen forslår at antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 7 til 5 medlemmer og supple
anter ændres fra 3 til 2 medlemmer. 

Formanden (Anette) motiverede forslaget. 

Lidt løs snak omkring arbejdet i bestyrelsen og enkelte bemærkninger: 

Fi.63, VIora - Mente man skulle brug nogle ressourcer på at få grundejerne til deltage eller 
komme med gode forslag til eventuelle sociale arrangementer. 

Fi.29, Janni - Støttede Fi.63, VIora om tiltag til at for grundejerne mere på banen. 

Svar: Man er altid velkommen til at tage initiativ ti l et arrangement og der er også sat penge af i 
budgettet til det kan lade sig gøre. Så det er bare med at komme med ideer, og så skal man 
huske at man så kommer til at stå for arrangementet og være primus motor, bestyrelsen vil om 
muligt gerne hjælpe t i l . 

Afstemning: Forslaget 4f blev enstemmigt vedtaget. 

5 Bestyrelsens fremlæggelse af budgetforslag for 2019 og revideret budget for 2018, der afspejler kon
sekvenserne af de fremlagte forslag under punkt 4. 

Formanden (Anette) fremlagde og begrundede budgetforslaget. 

Spørgsmål ti l punktet: 

Sk.13, Kim - spurgte hvorfor de grønne områder var steget så meget?? Svar: Vedligeholdelse af de 
grønne områder har tidligere været delt op i flere poster, nu er det samlet under posten "Vedligehol
delse, grønne områder", så der er ikke sket en stigning udover alm. pristalsregulering og enkelte juste
ringer, herunder kantbeskæring af stierne. 

Afstemning: Budget for 2019 og rev. budget for 2018 blev enstemmigt vedtaget. 

6 Endelig afstemning om forslagene. 

Punktet bortfalder, da afstemningerne er foretaget ved de enkelte forslag. 

7 Fastsættelse af kontingent for året 2017 med baggrund i det under dagsordenens punkt 5 fremlagte 
budgetforslag og de under punkt 6 trufne beslutninger. 

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret på kr. 4.200,- årligt. 

Afstemning: Kontingentsats blev enstemmigt vedtaget. 

(1 grundejer har forladt generalforsamlingen. Herefter er der 30 stemmer totalt). 

8 Valg af kasserer for 2 år. 

Dirigenten bemærkede at opgaven var støttet af Administrator Team, revisorfirmaet og den reste
rende bestyrelse. 

Mette Ibæk, Sk.13 er valgt uden modkandidater. 
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9 Valg af 2 medlemmer for 2 år og 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Anette Holm og Kit Kjældmand genopstiller ti l bestyrelsen, og er genvalgt uden modkandidater. 

2 suppleanter stiller op og er valgt: 

1: VIora Isakalis, Fi.63 
2. Rene Danielsen, Sk.60 

10 Valg af 2 bilagskontrollanter og en suppleant. 

2 bilagskontrollanter stiller op og er valgt: 
1: Leif, Kr.64 er genvalgt 
2: Mads, Fi.16 er genvalgt 

Bilagskontrollantsuppleant: Bente, Væ.24 er genvalgt. 

11 Valg af ekstern revisor. 

Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med Grant Thornton Statsautoriseret, Revisionspartnerselskab. 

Afstemning: Forslaget er enstemmigt vedtaget. 

12 Eventuelt 

Da vores nuværende frivillige elektriker Jens ikke har mulighed for at fortsætte, bad formanden alle 
om at gå i tænkeboks, måske de kendte en i området som kunne tænke sig det frivillige job. Vi vil også 
lægge det op på Facebook. 

Sk.60, Rene - foreslog at vedtægter blev gjort mere fleksible og moderne, således at bestyrelsen selv 

kan konstituere sig selv. 

Fi.63, VIora - syntes man skulle give informationer om Foreningen på Facebook, da hun mente det 
forum blev mere brugt end vores hjemmeside, På Facebook kan man lukke for kommentar. 

Væ.24, Bente - Man burde have en "velkomstpakke" der blev sendt til nye grundejere/lejere omkring 
området og færden i samme. Her kunne man også oplyse om Facebook-gruppen m.m. 

Fi.63, VIora - Syntes mange huse manglede maling som ville blive en højnelse for hele området. Blev 
bedt om at sætte det på som et forslag til næste generalforsamling i 2019. 

Der blev også gjort opmærksom på at legepladsen har nogle defekte legeredskaber, og trækanten 
rundt om legepladsen bør renoveres. 

Hvad redskaberne angår vil bestyrelsen kontakte Indu så det kan blive repareret. Trækanten skal For
eningen selv vedligeholde, måske er der nogle som kunne have lyst at klare det lille projekt i løbet af 
foråret/sommeren. 

Bestyrelsen må gerne have navneskilte, så nytilkommende grundejere kan lære navnene at kende. 

Og fremover skal vi helst ikke holde vores møder i Stenløse Kulturhus, alt for meget støj og distraktion. 

Dirigenten lukkede generalforsamlingen kl. 21.30 med et ønske om at der blev ryddet op grundet det sene 
slutningstidspunkt. / ~ \ 

Underskrift: 
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LANGEKÆR 
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3650 Ølstykke 

www.skorpionen73.dk • bestyrelsen@skorpionen73.dk 

Bilag - Formandens bere tn ing 

• Konstituering 

) Den nye bestyrelse fik en lidt hård opstart, da ét bestyrelsesmedlem dagen efter generalforsamlingen 
via mail meddelte, at han alligevel ikke havde mulighed for at være i bestyrelsen. Dette betød at 1. 
suppleant måtte indtræde i bestyrelsen. 

> Efter konstituering blev forretningsordenen underskrevet og lagt på GFL's hjemmeside 

• Vedligeholdelse af de grønne områder 

> Lige inden opstart af sæson for vedligeholdelse af de grønne områder jf r. kontrakt oplyste Bondes 
Have og Anlæg, at de desværre ikke havde mulighed for at forsætte kontrakten eller udfører de sid
ste opgaver jfr. tilbuddene, da de har valgt at "lukke" firmaet. 

) Bondes Have anbefalede Søren Sømod, som gerne ville indgå en kontrakt på samme vilkår og priser 
for 2017 hvor, den nuværende kontrakt udløber. 

• Stibelysning 

) Bestyrelsen vil først sige et stor TAK til Jens for det store stykke arbejde med udskiftning af pære og 
anden hjælp når der manglede stibelysning. Jens har påtaget sig dette arbejde i mange år og har nu 
pga. t id måtte stoppe. Så nu mangler Langekær en som kan stå for dette. 

> Stibelysningen i Fisken gik i sort. Dette stod desværre på et godt stykke t id, da det var noget af en 
udfordring at finde årsagen. I denne forbindelse fandt man nogle ulovlige/uhensigtsmæssige installa
tion af belysning ved skuerne. 

) Egedal El har forslået en anden løsning for kabling af stibelysningen mellem husene, således at vi 
undgår at skulle ind i skure og hus når der skal fejlfindes eller opsættes ekstra belysning samt have 
styr på hvilken belysning der er på det fælles net. Ved gennemgangen måtte vi konstatere, at der er 
en del grundejere, som har opsat ekstra og anden belysning. Det skulle være 1 skotlampe pr skur. 

) Derudover har vi arbejdet med en mulighed for ekstra belysning, herunder ved carportene (yderli
gere info kommer under punkt 4e). 

• 'ulovlige' skurbygninger, hegn m m 

Bestyrelsen har brugt en hel del tid på byggesager, herunder skurtilbygning, som ikke er opført i henhold 
til reglerne. Vi har været i kontakt med Egedal kommune ved de enkelte sager. Nogle af sagerne er fort
sat ikke afsluttet og der kommer nye ti l . 

Derudover mangler nogle grundejere at indgå 'Skriftlig aftale ang. skur' med grundejerforeningen eller 
får den afsluttende underskrift vedr. 'Færdigmeddelelse af byggeriet'. 

• Projekter grønne områder 

Disse projekter kunne desværre ikke udføres, da Bondes Have lukkede og vi ikke kunne få opgaverne 
udført ti l den pris, som var godkendt på generalforsamlingen 2017. 

• Projekt nedtagning af antennen 

Antennen er nedtaget der mangler at blive sået græs. Selve antennehuset kunne ikke nedtages, da You
See alligevel havde strøm ved/gennem huset. 
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• Reparation af tagrender og stolper på carporte 

) Defekte tagrender/nedløb samt stolper er markeret/optegnet og KASA udfører reparationerne i 
marts 2018. Prisen er inde for de kr. 100.000,- som blev godkendte på generalforsamlingen 2017. 

) Ved gennemgang af carportene kunne vi konstateret, at de trænger meget ti l maling og enkelte 
sternbræt skal skifte, (yderligere info kommer under punkt 4b). 

• YouSee 

) Den 8. september holdt YouSee åbent 'hus' ved Skorpionen 73, hvor man kunne få en uformel snak 
om sine muligheder med tv, bredbånd og mobil samt hjælp til evt. problemer med YouSee produk
terne. 

) Vi har nu fået åbnet for at andre udbyder kan benytte sig af kabelnettet. 

) Derudover er der blevet arbejdet med mulighederne for opgradering af Yousee fordeler bokse (yder
ligere info kommer under punkt 4a). 

• Parkering samt kørsel på græsset 

> Vi får ofte henvendelser vedr. parkerede campingvogne, trailere og store varevogne samt parkering 
på vores fliser/stier. Vi har i den forbindelse være i kontakt med Nordsjællands politi og Egedal kom
mune, som kunne oplyse at parkering er reguleret af: 

i Færdselslovens bestemmelser herom. Der gælder samme parkeringsregler for biler og MC. 

ii Egedal kommunes 'Parkeringsbekendtgørelse' 

iii Deklarationen for vores område. 

) Yderligere oplysninger findes på vores hjemmeside 

) Vi har også fået henvendelser vedr. bilkørsel på overs græsarealer. Dette er naturligvis IKKE tilladt og 
derudover bliver græsplænerne ødelagt. Bestyrelsen kan kun videre sende en evt. regning for opret
ning, hvis vi bliver orienteret om registreringsnummeret på motorkøretøjet. 

• Ny kontrakt på vedl. af de grønne områder 

Da vi skal ud og finde en nye leverandør ti l vedligeholdelse af de grønne områder, har vi været i gang 
med at se på, hvad den nye kontrakt skal omfatte samt udarbejder udbudsmateriale. 
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