
 

Til grundejerne i 
Grundejerforeningen Langekær 

 
 

1. august 2021 

 
 

Afholdelse af den udsatte ordinære Generalforsamling 
 
Grundet Covid19-omstændigheder blev den ordinære Generalforsamling forår 2021 udsat. Det er igen muligt jf. myn-
dighedernes regler for større arrangementer og forsamlinger, at afholde vores ordinære Generalforsamling for 2021.  
 
 

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 
 

Torsdag den 2. september 2021 kl. 19.00 - 21.45 
i mødesalen under Ølstykke Bibliotek 

 
Vi indkalder hermed til den ordinære Generalforsamling for 2021 med dagsorden som nævnt i vedtægterne. 
 
Forslag eller sager som ønskes behandlet på den ordinære Generalforsamling torsdag den 2. september 2021, skal 
skriftligt være Bestyrelsen i hænde senest torsdag den 12. august 2020 kl. 19:00 - bestyrelsen@skorpionen73.dk 
 
Har forslaget økonomiske konsekvenser, skal det fremgå af forslaget, da dette jf. vedtægterne skal fremgå af det for-
lagte budgetforslag. 
 
Husk, at forslagsstilleren selv skal være til stede på Generalforsamlingen, ellers vil forslaget ikke blive behandlet. 
 
 
Vigtig info 
 
Bestyrelsen vil samtidig informere om, at vi efter megen overvejelse og med store ærgrelser meddeler, at vi trækker 
os fra bestyrelsesarbejdet ved den kommende ordinære Generalforsamling, torsdag den 2. september 2021.  
 
Grunden til dette er helt og alene den meget hårde og grove tone om og vedrørende Bestyrelsen, der i gennem læn-
gere tid har været på Facebook og i mails, vi har modtager fra nogle Grundejere.  
 

Man har sin ytringsfrihed, men må gerne bruge den konstruktiv og ikke destruktiv. 
 
Vi har været rigtig glade for samarbejdet med arbejdsgrupperne og de Grundejere, som møder op på bestyrelsesmø-
derne med spørgsmål og gode ideer, ikke mindst de positive og konstruktive mails vi har modtaget. 
 
Vi ved godt, vi har meldt os frivilligt til Bestyrelsen, og det har vi gjort med glæde. Det er dog ikke ens betydning med, 
at vi kan og skal stå model til denne form for hårde og grove tone eller skal stå til rådighed 24/7. Vi har også som 
mange af jer, et arbejde der skal passes, og en familie vi gerne vil være sammen med uden at være påvirket af disse 
opslag og mails. Det er heller ikke rimeligt, at Bestyrelsesmedlemmer skal melde sig ud af Facebook gruppen for at 
kunne trives. 
 
Vi har overvejet at lukke Facebook gruppen, men det synes vi ikke var rimeligt for de medlemmer, der bruger gruppen 
konstruktivt. 
 
Bestyrelsen er fortsat ærgerlig over at skulle træde tilbage, og vi ser frem til et godt kampvalg. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
Anette Holm, Dennis Andersen,  
Mette Ibæk, Janne Elfing Johansen, Lars Jensen 
 


