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1. Generelle vedtægter for Grundejerforeningen Langekær 

§ 1. Navn og hjemsted 

Stk. 1 Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Langekær”. 

Stk. 2 Foreningens område omfatter matr.nr. 5a, 5eæ, 5fa samt 21, alle Ølstykke by, Ølstykke. 

Stk. 3 Foreningens hjemsted er Gl. Ølstykke. 

§ 2. Formål 

Stk. 1  Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles grund-ejer-interesser, såvel indadtil som ud-

adtil, herunder blandt andet, at varetage administrationen af fællesanlæg, vedligeholdelse af fælles-

arealer, stier, el-ledninger, hegn m.v., samt sørge for belysning af fællesområder, alt i overensstem-

melse med den på området tinglyste deklaration. 

Stk. 2 Foreningen ejer, driver og vedligeholder endvidere ejendommen Skorpionen 73. Bygningen indehol-

der kontorfaciliteter og mødelokale for bestyrelsen og nedsatte udvalg m.v. og anvendes endvidere 

som spiselokale for områdeentreprenør og andre efter særlig aftale. Denne ejendom har speciel sta-

tus, og kan ikke belånes eller pantsættes uden generalforsamlingens samtykke. 

Stk. 3 Foreningen er upolitisk og kan uden vedtægtsændringer tilsluttes en sammenslutning af grundejer-

foreninger i Egedal kommune, ligesom foreningen efter generalforsamlingens bestemmelser kan til-

sluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger. 

Stk. 4 Foreningen udøver i forening med kommunen den påtaleret og dispensationsret, der er tillagt den i 

henhold til deklarationen. 

§ 3. Medlemmer – indtrædelse og udtrædelse 

Stk. 1 Som medlemmer kan og skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af de under området 

hørende parceller. 

Stk. 2 Medlemspligten indtræder ved anmeldelse af skøde – endeligt eller betinget – til tinglysning. Ved 

erhvervelse på tvangsauktion indtræder medlemspligten ved erhvervelsen på den endelige auktion. 

Indtrædende grundejere får ved indtrædelsen samme rettigheder som øvrige grundejere. 

Stk. 3 Ophører et medlem med at være ejer af en af de omhandlende parceller, bortfalder medlemsretten, 

og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af an-

del i foreningens formue. 

Stk. 4 Den tidligere ejers medlemskab ophører fra samme tidspunkt, men hans forpligtelser ophører først, 

når endeligt skøde er tinglyst, overdragelsen er noteret af bestyrelsen og eventuelle restancer til for-

eningen af enhver art er berigtiget. Den nye ejer hæfter dog solidarisk med den tidligere ejer for så-

danne restancer. 

§ 4. Ordinære generalforsamlinger 

Stk. 1 Generalforsamlingen er – inden for de ved deklaration og vedtægter fastsatte grænser – den højeste 

myndighed, og kun den kan ændre vedtægterne. 

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. 

Stk. 3 Grundejerne skal indkaldes skriftligt via e-mail og foreningens hjemmeside med mindst en måneds 

varsel. 

Stk. 4 Generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen. 
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Stk. 5 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være be-

styrelsesmedlem eller revisor i foreningen. 

Stk. 6 Forslag fra grundejerne, eller sager der af grundejerne ønskes behandlet på den ordinære general-

forsamling, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 21 dage før respektive generalforsamling. 

Stk. 7 Er der fra en grundejer fremsendt forslag til behandling på generalforsamlingen, skal forslagsstille-

ren, eller en stedfortræder, være til stede for at forslaget kan behandles. 

Stk. 8 Dagsorden indeholdende alle punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal meddeles 

grundejerne senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Til den ordinære generalforsamling skal dagsorden være bilagt revideret regnskab for det forløbne år 

og budgetforslag for efterfølgende år, der afspejler konsekvenserne af vedtagne forslag fra første 

generalforsamling. 

Stk. 9 Senest 30 dage efter afholdelse af generalforsamling, det være sig ordinær såvel som ekstraordi-

nær, skal grundejerne have modtaget et referat, omhandlende alle på generalforsamlingen trufne 

beslutninger. 

§ 5. Dagsorden for ordinær generalforsamling 

Stk. 1 På den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden. 

1. Valg af dirigent. 

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

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

4. Fremlæggelse og behandling af forslag fra grundejere og bestyrelsen. Forslag med økonomi-

ske konsekvenser skal fremgå af det forlagte budgetforslag under dagsordens punkt 5. 

5. Bestyrelsens fremlæggelse af budgetforslag, der afspejler konsekvenserne af de fremlagte 

forslag under punkt 4. 

6. Fastsættelse af kontingent for det følgende år med baggrund i det under dagsordens punkt 5 

fremlagte budgetforslag og de under punkt 4 trufne beslutninger. 

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

8. Valg af 2 bilagskontrollanter og en suppleant. 

9. Valg af ekstern administrator 

10. Valg af ekstern revisor. 

11. Eventuelt. 

Stk. 2 På generalforsamlingen gælder følgende forretningsorden. 

1. Formanden åbner generalforsamlingen og leder valget af dirigent. Afstemning foregår ved 

håndsoprækning og almindeligt flertal er gældende. Er der mere end et forslag, stemmes der i 

den rækkefølge forslagene indløber. 

2. Dirigenten påser, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtæg-

ter, er dette ikke tilfældet skal generalforsamlingen suspenderes. 

3. Dirigenten oplæser dagsordenen. Der kan ikke tilføjes nye punkter. 

4. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, og almindeligt flertal er gældende, jfr. dog § 9 

stk. 1 og 2. 
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5. Ved personvalg, hvor der er mere end en kandidat til den pågældende post, skal der være 

skriftlig afstemning og almindeligt flertal er gældende. 

6. Dirigenten har pligt til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det foreliggende 

punkt. 

7. Dirigenten eller grundejerne kan stille forslag om begrænsning af taletiden eller afslutning med 

de indtegnede talere. 

8. Såfremt et medlem har bedt om ordet til forretningsordnen påser dirigenten, at vedkommende 

holder sig til denne. Sker dette ikke, skal dirigenten fratage vedkommende ordet. 

9. Dirigenten sørger for god ro og orden, og at der benyttes god parlamentarisk tone i debatten. 

Sker dette ikke, kan dirigenten suspendere generalforsamlingen i kortere eller længere tid. 

10. Dirigentens afgørelser er endelige. 

11. Såfremt forsamlingen stiller dirigenten et mistillidsvotum, skal vedkommende træde tilbage. 

Formanden leder i et sådan tilfælde en afstemning. Hvis mistillidsvotummet får mindst 51 % af 

de afgivne stemmer, leder formanden valget af en ny dirigent. 

12. Dirigenten leder forsamlingen på upartisk vis. Såfremt vedkommende ønsker at deltage i de-

batten, skal generalforsamlingens godkendelse foreligge. 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når enten mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller for-

eningens interne eller eksterne revisorer finder det hensigtsmæssigt, eller når mindst 25 % af for-

eningens stemmeberettigede grundejere skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær general-

forsamling afholdes endvidere, når en generalforsamling har truffet beslutning herom. 

Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 30 dage fra beslutning herom og 

med samme varsel og på samme måde som på den ordinære generalforsamling jf. § 4 stk. 3, 4 og 6, 

med mindre den ordinære generalforsamling eller bestyrelsen i særlige tilfælde beslutter noget an-

det. 

Stk. 3 Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra de stemmeberettigede, skal 

disse samtidig med begæringens fremsættelse skriftligt meddele hvilke emner der ønskes behandlet, 

og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til den ekstraordi-

nære generalforsamling. 

Stk. 4 På ekstraordinære generalforsamlinger anvendes samme dagsorden og forretningsorden som anført 

under ordinære generalforsamlinger, - tillempet generalforsamlingens aktuelle indhold. 

§ 7. Vedtagne beslutninger 

Stk. 1 De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens pro-

tokol, der underskrives af dirigenten og sekretæren. 

§ 8. Beslutningers effektuering 

Stk. 1 De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, der i henhold til nær-

værende måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for grundejerne, indtil de lovligt måtte ændres i 

henhold til vedtægterne, og en eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ik-

ke suspensiv virkning, og grundejerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtig til at opfylde 

de i henhold til beslutningerne pålagte pligter – det være sig af økonomisk art, ligesom foreningen 

uanset sagsanlæg eller senere appel, skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens 

opfyldelse. 
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§ 9. Afstemninger og vedtægtsændringer 

Stk. 1 Generalforsamlingen afgør alle valg og almindeligt foreliggende sager ved relativt, simpelt flertal. Til 

almindeligt foreliggende sager henregnes blandt andet fastsættelse af og ændringer i ordensforskrif-

ter, der ikke forårsager væsentlig ulempe for de enkelte grundejere. Afstemning kan ske ved hånds-

oprækning. Dog skal afstemning være skriftlig, når en af de tilstedeværende stemmeberettigede 

grundejere kræver dette. Hver parcel har en stemme. 

Stk. 2 Til vedtægtsændringer, som ikke ændres under behandlingen, fordres, at ændringen vedtages med 

mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer regnes for ikke afgivne. 

Stk. 3 Fuldmagt er alene gyldig såfremt standard fuldmagt fra foreningens hjemmeside er benyttet. 

Stk. 4 Hvis forslag til vedtægtsændring ændres under behandlingen, kan der indkaldes til en ny generalfor-

samling med mindst 14 dages varsel, og på denne kan da de forslag, der har været færdigbehandlet 

på den første generalforsamling, afgøres med det for beslutningen fornødne flertal. 

Stk. 5 Hver husstand kan afgive en stemme, og det er kun personer, hvis navn fremgår af skødet, der kan 

stemme. 

Stemmeafgivning kan også ske ved skriftlig fuldmagt. Enten til et andet medlem af ens husstand ved 

fremvisning af gyldig billede- og adresse ID eller til 3. part i form af værge eller bisidder. 

Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 5 fuldmagter. 

§ 10. Valg af bestyrelse m.fl. 

Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. 

Stk. 2 Hvert år afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Hvis flere bestyrelsesmedlemmer er på valg, 

afgøres valgperiodens længde i forhold til de afgivne stemmer, således at de to medlemmer, der har 

opnået flest stemmer vælges for to år og øvrige vælges for et år. I tilfælde af stemmelighed foretages 

lodtrækning om valgperioden. 

Stk. 3 Herudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant for bilagskon-

trollanterne for 1 år ad gangen. Det bør tilstræbes, at de to bilagskontrollanter og suppleanten for bi-

lagskontrollanterne har regnskabsindsigt. 

Stk. 4 Genvalg kan finde sted. 

Stk. 5 Som medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, samt som bilagskontrollanter og suppleant kan kun 

vælges grundejere, som ikke er i restance til foreningen, og som ikke i forbindelse med tidligere re-

stancesager har påført foreningen tab. 

§ 11. Bestyrelsens ansvar og pligter 

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og sekretær. 

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der offentliggøres straks efter vedtagelsen. 

Stk. 3 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor de offentlige myn-

digheder som overfor private. Bestyrelsen beslutter i sin forretningsorden, hvilke bestyrelsesmed-

lemmer, der kan tegne foreningen, og i hvilke situationer, under ansvar over for den samlede besty-

relse. 

Stk. 4 Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på general-

forsamlingen trufne beslutninger. 

Stk. 5 Der føres en beslutningsprotokol, evt. med korte relevante og uddybende kommentarer. Ved mødets 

afslutning underskrives protokollen af de tilstedeværende. Protokollen er tilgængelig for foreningens 

medlemmer. 



Vedtægter for Grundejerforeningen Langekær 
 

 7(9) 

Stk. 6 Bestyrelsen er forpligtet til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engage-

re lønnet bistand i sager, hvor det skønnes nødvendigt, og bestyrelsen drager yderligere omsorg for 

engagering af den nødvendige professionelle bistand til reparation og vedligeholdelse af parkerings-

pladser og fællesarealer, installationer m.v. 

Stk. 7 Ved alle større/væsentlige opgaver er bestyrelsen forpligtet til at gøre brug af ansvarlig faglig konsu-

lentbistand i forbindelse med projektering og udførelse af opgaverne. 

Stk. 8 Bestyrelsesmedlemmer må ikke have erhvervs- eller indtjeningsmæssige relationer til foreningen. 

Stk. 9 Bestyrelsesmedlemmer, som ikke på lige fod med de øvrige har deltaget i bestyrelsens arbejde, skal 

have deres mandat bekræftet. Dette sker ved at deres plads i bestyrelsen gøres til genstand for ny-

valg ved en efterfølgende generalforsamling. 

§ 12. Bestyrelsen. Indtrædelse – udtrædelse 

Stk. 1 Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at udgå af bestyrelsen, udtræder af foreningen, bliver umyn-

diggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt konstituere sig med 

suppleanten. Konstitueringen er gældende indtil næste generalforsamling. 

Stk. 2 Såfremt et bestyrelsesmedlem bliver i restance til foreningen, kan dette medføre, at bestyrelsesmed-

lemmet bliver suspenderet af bestyrelsen, indtil restancen er betalt. 

Stk. 3 Dersom formanden i henhold til ovenstående udtræder af bestyrelsen, skal afløser vælges indenfor 

de resterende bestyrelsesmedlemmer. 

§ 13. Administrator 

Stk. 1 Generalforsamlingen vælger en administrator til at foretage den daglige økonomiske og juridiske 

forvaltning i overensstemmelse med bestyrelsens instrukser. Den valgte administrator skal være pro-

fessionel og have fornøden ansvarsforsikring. 

Stk. 2 Alle udgifter skal før betaling godkendes af 2 bestyrelsesmedlemmer, gælder dog ikke for løbende 

faste udgifter. 

Stk. 3 Foreningens likvide beholdningen skal henstå i et pengeinstitut. 

Stk. 4 Efter beslutning om nyvalg af administrator er truffet på en generalforsamling, kan den ikke-

genvalgte administrator opsiges af bestyrelsen med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned. 

§ 14. Grundejernes ansvar og pligter 

Stk. 1 Det påhviler grundejerne at rydde gangstierne rundt om ejendommene for sne, samt foretage glatfø-

rebekæmpelse og almindelig renholdelse. 

Stk. 2 Grundejerne er ligeledes underkastet alle af generalforsamlingen trufne beslutninger. (Generelle 

vedtægter, Særlige vedtægter, Supplerende vedtægter og Generalforsamlingsbeslutninger) 

Stk. 3 Grundejerne er ansvarlige for deres respektive husstands (børn, logerende, lejere, gæster m.v.) 

overholdelse af reglerne nævnt under stk. 1 og stk. 2. 

§ 15. Kontingent 

Stk. 1 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af det af bestyrelsen fore-

lagte budgetforslag, der afspejler vedtagne beslutninger, der har økonomiske konsekvenser, gæl-

dende for det følgende år. 

Stk. 2 Kontingentet betales halvårligt forud med lige store beløb for hver parcel. Kontingentet forfalder til 

betaling senest den 5. i månederne januar og juli. 
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Såfremt andre betalingsterminer ønskes fastsat, eller det i særlige tilfælde skønnes rimeligt, at visse 

udgifter fordeles ligeligt imellem grundejerne, kan sådanne ændringer vedtages på en sædvanlig 

måde på en generalforsamling uden vedtægtsændringer. 

Stk. 3 Såfremt en grundejer bliver i restance med kontingent m.v. medfører dette, at den pågældende 

grundejers stemmeret bliver suspenderet, indtil restancen og de i forbindelse med opkrævningen på-

løbne omkostninger, herunder evt. sagførersalær, behørigt er betalt. 

§ 16. Budget 

Stk. 1 Det påhviler bestyrelsen at udforme budgettet således, at der opkræves alt, hvad der skønnes rime-

ligt for det følgende budgetår, herunder udgifter til renholdelse af parkeringsarealer, stier, fællesarea-

ler og –anlæg, samt til forbedringer af enhver art, som måtte være vedtaget af generalforsamlingen, 

eller efter bestyrelsens skøn anses for rimelige eller påkrævede. 

§ 17. Regnskab 

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er 1. januar - 31. december. 

Stk. 2 Årsregnskabet skal forlægges de valgte bilagskontrollanter inden udgang af februar. 

Stk. 3 De af foreningens opsparede midler til henlæggelse til fornyelser kan kun anvendes efter generalfor-

samlingens beslutning herom. 

§ 18. Revision 

Stk. 1 Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret/-registreret revisor samt to bilagskontrollanter (jf. § 

10 stk. 2) for et år af gangen. 

Stk. 2 De valgte bilagskontrollanter skal udføre kritisk gennemgang af foreningens regnskabsbilag, konto-

udtog, m.v. med henblik på at godtgøre at foreningens midler er anvendt i henhold til de vedtagne 

budgetter og generalforsamlingsbeslutninger. Bilagskontrollanterne har til enhver tid ret til at efterse 

bilag og bogholderi, som de finder af betydning for udførelsen af deres hverv. 

 

2. Særlige vedtægter for Grundejerforeningen Langekær 

Nr. 1 Bebyggelsens ydre fremtræden. 

Stk. 1 Gårdhavehusene skal til enhver tid fremtræde som en ensartet kvarter-bebyggelse. 

Stk. 2 Oprindeligt hoveddørsparti må udskiftes. Frit materiale og farve valg. 

Stk. 3 Indgangspartiet må ændres efter de på generalforsamlingen godkendte tegninger. 

Stk. 4 I tilknytning til indgangspartiet må der opføres et ekstra skur på det grundejerforeningen tilhørende 

areal efter tegninger godkendt på generalforsamlingen. 

Stk. 5 Ansøgning om brugsret i henhold til stk. 4 fremsendes til bestyrelsen. Det påhviler grundejeren at 

underskrive særskilt overenskomst med grundejerforeningen om brugsrettens udnyttelse. Indholdet 

af overenskomsten skal godkendes af generalforsamlingen. Ved ejerskifte påhviler det den nye ejer, 

som betingelse for retten til fortsat at udnytte brugsretten, at tiltræde overenskomsten eller at under-

skrive ny overenskomst. 

Stk. 6 Enhver udgift i forbindelse med udnyttelsen af brugsretten påhviler grundejeren, der ligeledes vil 

kunne pålægges at indbetale et af generalforsamlingen fastsat beløb til en særlig fond. 

Stk. 7 Der må opføres lukket udestue i gårdhaven. Materialer og udførelse skal være af god og holdbar 

kvalitet. Myndighedernes krav til rednings-åbninger skal overholdes. 
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Stk. 8 Byggearbejde i henhold til stk. 3 og 4 skal anmeldes til kommunen i hvert enkelt tilfælde. Byggetilla-

delse i henhold til stk. 7 skal søges i kommunen i hvert enkelt tilfælde. 

Stk. 9 Ovenstående ”Særlige vedtægt” er grundlag for en dispensation vedrørende bebyggelsens fremtræ-

den fra daværende Ølstykke Kommune, og kan som sådan ikke umiddelbart ændres af en general-

forsamling, idet grundlaget for dispensationen da vil falde bort. 

Nr. 2 Hæftelse: (solidarisk). 

Stk. 1 For dispositioner, foretaget af bestyrelsen inden for den bestyrelsen ved nærværende vedtægter 

givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæf-

ter foreningens medlemmer solidarisk, dog maksimalt kr. 10.000,- pr. parcel. 

Stk. 2 Denne hæftelse sikres ved, at der for hver parcel stilles en pantsikkerhed på kr. 10.000,- ved at 

pantsikkerheden på kr. 2.000,- i.h.t. deklarationen af 10.12.1969, der er tinglyst første gang den 

24.02.1970 og senere, forhøjes til kr. 10.000,-. 

Stk. 3 Grundejernes solidariske hæftelser, jf. ovenfor, kan ikke ophæves uden samtykke fra de kreditorer, 

som på det pågældende tidspunkt hæftes overfor. 

Ovenstående ”Særlige vedtægt” er grundlag for en efterfølgende tinglysning af en forhøjelse af den 

”Solidariske hæftelse” og kan som sådan ikke umiddelbart ændres af en generalforsamling, idet 

grundlaget for tinglysningen da vil falde bort. 

 

3. Supplerende vedtægter for Grundejerforeningen Langekær 

Hertil overføres efterhånden ”ordensbestemmelser” og andet, der ikke naturligt hører under ”Gene-

relle vedtægter” 

Nr. 1 Benyttelse og renholdelse. 

Stk. 1 Det påhviler grundejerne at rydde gangstierne rundt om ejendommene for sne, samt foretage glatfø-

re bekæmpelse og almindelig renholdelse. 

Stk. 2 Grundejerne er af hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i 

deklarationen på området, samt de af generalforsamlingen vedtagne ordensregler 

Stk. 3 Grundejerne vedligeholder de smalle arealer mellem skel og gangstier. Grundejerne er forpligtet til at 

holde orden i deres ejendommes umiddelbare omgivelser og må ikke benytte disse til opbevaring af 

effekter på en sådan måde, at det almene indtryk af beboelsen skæmmes. På baggrund af et skøn 

skal bestyrelsen påtale sagen over for grundejere, der ikke lever op til kravet om orden og renholdel-

se. 

Stk. 4 Det er forbudt at lade hunde besørge på stier og fællesplæner mellem husene. 


