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26. august 2021 

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling 
Torsdag den 2. september 2021 kl. 19.00 - 21:45 i mødesalen under Ølstykke Bibliotek 

 

1 Valg af dirigent.  
Bestyrelsen foreslår advokat Michael Jacobsen fra Advodan i Hillerød. 

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 bestyrelse. Afstemning om forslagene. 

a) Forslag fra Krebsen 98 - Gelænder/rækværk ved Trapper 

Forslaget blev fremsat på sidste generalforsamling august 2020, men grundet manglede økonomiske 

konsekvenser kom forslaget ikke til afstemning. Bestyrelsen har jfr. aftale efterfølgende hjulpet med at 

indhente tilbud ud fra optegninger af trapperne, som bestyrelsen har modtaget fra grundejeren. 

Levering og montering af galvaniserede gelænder i den ene side, ved ca. 43 trapper. Gelænderne mon-

teres enten ned i trinene eller nedstøbes i jorden ved siden af. 

Ved bestilling af omkring de 40 styk inklusiv montage og moms anslået pris kr. 260.000,- 

b) Forslag fra Vandmanden 15 - Det ville være rart med en anden udbyder til tv end yousee 

Jeg foreslår, at vi vælger Stofa, som vi har haft før. 

Jeg savner alle Discoverys kanaler, som yousee ikke længere kan tilbyde. 

Stofa har ALLE kanaler, som vi havde engang (før 31.12.20). 

Jeg har undersøgt, hvad der er af muligheder, og den eneste udbyder, vi kan vælge, er Stofa. Stofa kan 

nemlig bruge de kabler, som der i forvejen ligger i jorden. 

Jeg ringede til dem for at blive abonnent, men man kan kun blive dét, hvis der sker en kollektiv tilmel-

ding. Ved kollektiv tilmelding kan Vandmanden godt få Stofa som udbyder, sagde Stofa til mig. 

Jeg håber, der er flertal for at skifte til Stofa. 

c) Forslag fra Krebsen 36 - Efterisolering af betonelementer på udvendig side mod stisystem 

Forslaget er beskrevet bilag 1. 

d) Forslag fra Vandmanden 53 - Opsætning af Ladestandere 

Forslaget er beskrevet bilag 2. 

e) Forslag fra Bestyrelsen - Fjernelse og reetablering af hæk og træer i Vandmanden 

Forslaget er beskrevet bilag 3. 

Til grundejerne i  
Grundejerforeningen Langekær 
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f) Forslag fra Bestyrelsen - Efterisolering af tage, konturtegninger 

På generalforsamlingen 26. august 2020 blev projektet ” Efterisolering af tage, konturtegninger” vedta-

get. 

Efter at have holdt møde med arkitektfirmaet, fortalte de, at hvis Grundejeren gerne vil lave nyt tag ef-

ter det nye design, så skal Egedal Kommune have statiske beregninger sammen med ansøgningen på 

taget. Dette blev vi anbefalet, da vi fik lavet en fælles beregning, så alle ikke skal betale for at få lavet en. 

Så derfor forslår vi at, vi får lavet statiske beregninger på et hus, som vi alle kan bruge. Pris kr. 20.000,- 

g) Forslag fra Bestyrelsen - 3 nye områder med vildeblomster 

Forslaget er beskrevet i bilag 4 

h) Forslag fra Bestyrelsen - Nye oversigtskort 

Forslaget er beskrevet i bilag 5 

5 Bestyrelsens fremlæggelse af budgetforslag for 2022 og revideret budget for 2021, der afspejler konsekven-
serne af de fremlagte forslag under punkt 4.  

Fastsættelse af kontingent for året 2021 med baggrund i det under dagsordenens punkt 5 fremlagte budgetfor-
slag og de under punkt 6 trufne beslutninger. 

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret på kr. 3.800,- årligt. 

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter. 
Som tidligere oplyst fratræder hele bestyrelsen og der skal derfor vælges 5 medlemmer til bestyrelsen fordelt 
på 2 medlemmer for 2 år (2023) og 3 for 1 år (2022) 

7 Valg af 2 bilagskontrollanter og en suppleant. 

8 Valg af ekstern revisor.  
Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med Grant Thornton Statsautoriseret, Revisionspartnerselskab. 

9 Eventuelt 

 

Husk! Under henvisning til vedtægternes § 9, stk. 3: 

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

Alle andre fuldmagter vil blive afvist. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen, GF Langekær  
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Bilag 2 

Forslag fra Vandmanden 53 – Opsætning af Ladestandere 

Som en del allerede ved, så presser regering mm. for at El-biler i fremtiden skal være langt mere udbredt eller 
sågar være standard for befolkningen.  
Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til arbejdsgruppen som tidligere har undersøgt mulighederne for El-
ladere. 
Jeg har tilladt mig at undersøge nærmere hvorledes El-lader problematikken kan løses for Grundejerforenin-
gen Langekær. 
Som arbejdsgruppen fandt frem til var det tidligere kun muligt med ladestandere på følgende måder: 

• Privat ladestandere (hver enkelt parkeringsplads har en lader) 

• Offentlige ladestandere (hvor alle kan parkere og lade op) 

Dog er der efterfølgende kommet en yderligere mulighed 

• Foreningsejede ladestandere (hvor det kun er foreningsmedlemmer der kan anvende disse) 

Jeg har tilladt mig at undersøge muligheden for foreningsladere nærmere. Jeg har i den forbindelse taget kon-
takt til en Chris Jønsson, som jeg via mit netværk har fået kendskab til. Han beskæftiger sig specifikt med lade-
standere til boligforeninger og virksomheder. 
Jeg har vedhæftet korrespondensen jeg har haft med ham vedrørende landestandere hos foreningen. (Word-
fil) 
Jeg har udarbejdet et regnestykke for projektet, som jeg også har vedhæftet. (Excel-fil) 
Mit regnestykke tager udgangspunkt i dette: 

• Ud fra en optælling er jeg kommet frem til at der er 23 parkeringsområder. 

• Ved hver parkeringsplads har jeg taget udgangspunkt i at der skal opsættes 1 stander med 2 stik. 

• Ud fra hvad jeg har kunnet tælle mig frem til er der i gennemsnit cirka 15-16 husstande pr. parkerings-

plads. 

Den anslået pris for anlægget: 

• Køb af mere strøm (35 amp): 34.375 kr. pr. parkeringsområde 

• Køb af ladeudstyr: cirka 27.000 kr. pr. parkeringsområde 

• Gravearbejde og elektrikerarbejde: cirka 50.000 kr. pr. parkeringsområde 

• Disse omkostninger skal ganges med antallet af parkeringsområder, som er 23 

o (34.375+27.000+50.000)*23 = 2.561.625 kr. 

Elprisen 
Her er det værd at bemærke at der kan opnås elafgift refundering. (Dette kræver momsregistrering) 

• Pris for 1 kWh inkl. moms: 2,67 kr. 

o Heraf er elafgiften: 0,90 kr. 

o Nettoprisen er dermed: 1,77 kr. 

Dog er det mit argument, at der skal tages samme pris som ved ladning hos Clever, da projektet dermed kan 
tjene sig selv hjem over en årrække. 

• Salgspris pr. kWh (Clever pris): 3,50 kr 

Dermed opnås der en ”fortjeneste” på 

• ”Fortjeneste” pr. kWh: 1,73 kr. 

Hvor lang tid og hvad koster det så at lade en El-bil? 
Hvis vi tager udgangspunkt i en Kona 150 kW – 64 kWh batteri, så vil ladetid+pris se således ud 

• Ladetid: (64kWh/8,05kW)*1,33 = 10,57 timer (hvis der skal lades fra fra 10% til 100%) 

• Pris: 64 kWh*3,5kr = 224,00 kr 
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Hvor lang tid ville det tage for projektet at tjene sig selv hjem? 
Her antager jeg at der kommer til at være 46 elbiler i foreningen (1 elbil pr. lader) som lader 1 gang om ugen. I 
så fald ville projektet være tjent hjem på cirka 7,27 år. 
 
Der er stadig nogle uvisse faktorer vedrørende El-lader projektet, som skal undersøges, men jeg håber at dette 
kan være med til at skabe klarhed over mulighederne for El-ladere for foreninger. 
 
Mit forslag til Generalforsamlingen er således at der skal arbejdes videre med El-lader projektet med udgangs-
punkt i de nye muligheder der er. 
Såfremt projektet ikke har alles interesse, ønskes det oplyst hvilke muligheder der er for etablering af privat 
ladestander. 
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Bilag 3 

Forslag fra Bestyrelsen – Fjernelse og reetablering af hæk og træer i Vandmanden 

Bestyrelsen har fået en forespørgsel omkring beplantningen langs regnvandsbassinet i Vandmanden. Træerne 
er blevet så store, at det giver gener med blade på tagene og træerne smider mange ”frø” som ikke kan fjernes 
i den oprindelige hæk. Vi, i Bestyrelsen syntes det vil blive en fin fornyelse helt at fjerne alt beplantning og re-
tablere en ny blomsterne ”hæk”, her i efteråret 2021. 
 
Alle buske ryddes samt 5 ahorntræer. Arealet stubfræses og fræses. 
Pris inklusiv moms kr. 42.500,- 
 
Levering og plantning af Syren Hotensia Annabelle, som bliver 1-2 meter høj med hvide blomster fra juli til sep-
tember.  
Pris inklusiv moms kr. 48.750,- 
 
Levering og udlægning af 35m3 fyrbarkflis. 
Pris inklusiv moms kr. 33.125,- 
 
Samlet pris inklusiv moms kr. 124.375,- 
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Bilag 4 

Forslag fra Bestyrelsen – 3 nye områder med vildeblomster 

Vier jo i gang med at gøre noget godt for biodiversitet ét i vores grundejerforening, vi har allerede besluttet og 
fået anlagt vilde arealer 3 steder og nu stiller bestyrelsen så et nyt forslag om flere vilde blomster til gavn for 
insekter/krybdyr og øjet. 
 
Etablering: 
Etablering af 3 runde blomster marker a ca. diameter på 
30meter. 
Arealet fræses med stennedlægnings fræser. Dette 
gentages 10 dage senere hvorefter der igen ca. 8 dage senere 
køres over med sten rive og sås. Alle behandlinger for at 
minimerer ukrudt og græs der er i jorden i at spirer og 
udkonkurrere de nye blomster. 
 
Pris for 3 arealer inklusiv moms kr. 52.500,- 
 
Vedligeholdelse: 
Efterfølgende årlig vedligeholdelse. 
 
Slåning i august måned og ca. 10-14 dage senere overkørsel med 
tromle/slagler for at frigøre frø. 
 
Pris per år inklusiv moms kr. 9.800,- 
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Bilag 5 

Forslag fra Bestyrelsen – Nye oversigtskort 

Desværre mistede vi oversigtskortet i Fiskene, da vi fik fjernet ”det gamle gashus”  
 
Vi i Bestyrelsen syntes det NU er tid til at forny ALLE oversigtskortene, altså i Vægten, Skorpionen, Vandman-
den, Krebsen og Fiskene. 
 
De nye skilte bliver mere brugervenlige og får en rød prik på kortet så du / i kan se hvor I står når i kigger på 
kortet. 
 
Oversigtskortet monteres på et galvaniseret skiltestativ, som støbes ned i jorden.  
Pris inklusiv moms kr. 61.160,- 
 
 

 
 




