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Dagsorden for ordinær generalforsamling 
tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.00 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.  

a) Forslag fra bestyrelsen – Ny YouSee aftale 
Bestyrelsen har i samarbejde med YouSee fået udarbejdet en ny aftale der giver den enkelte 
grundejer mere fleksibel vilkår for valg af TV pakker eller ønske om fravalg af YouSee. 
 
Se bilag 'Ny YouSee aftale' for yderligere information om hvad aftalen indeholder. 
 
Søren Freddy Olsen fra YouSee vil komme og præsentere aftalen og deres produkter. 

b) Henrik Kristensen Væ 19 forslår ændringer til foreningens vedtægter. 
Se bilag 'Forslag fra grundejer Henrik Kristensen Væ 19. 

c) Forslag fra bestyrelsen – Ny asfalt på alle P-pladser. 
Bestyrelsen foreslår efter mange henvendelser fra grundejere, som fortæller om dårlig asfalt 
på parkeringspladserne at få asfalteret alle P-pladserne.  
Se bilag ’Ny asfalt’ for yderligere information. 

d) Forslag fra Bestyrelsen - Legepladsen. 
På 2. ordinære generalforsamling den 20. oktober 2009 blev der vedtaget at etablere legeplads 
ved Vandmanden. 
Etablering blev foretaget via leasingkontrakt gældende for perioden 1. januar 2010 til 31. 
december 2016.  
Se bilag ’Legeplads’ for yderligere information. 

e) Forslag fra bestyrelsen - Boldmur.  
Bestyrelsen foreslår opførelse af en boldmur på den store fodboldbane.  
Se bilag ’Boldmur’ for yderligere information. 

f) Forslag fra bestyrelsen – Nye tagrender og reparation af stolper på carporte.  
Bestyrelsen fremlægger forslag til udskiftning af tagrender og reparation af stolper på 
carporte.  
Se bilag ’Tagrender og stolper’ for yderligere information.  

g) Forslag fra bestyrelsen - Projekter grønne områder. 
Da de grønne områder trænger til et løft med bl.a. beskæring, foryngelse og nye tilplantninger 
ansøges generalforsamlingen om følgende ekstrabevillinger i 2016.  
Se bilag ’Projekter grønne områder’ for yderligere information. 

Til grundejerne i  
Grundejerforeningen Langekær 
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h) Forslag fra bestyrelsen - Restbeløb af skurfond. 
Der resterer stadig penge i skurfonden, som er blevet nedlagt. Bestyrelsen foreslår at 
indeståendet indgår i den daglige drift. 

i) Forslag fra bestyrelsen - Nedlæggelse af arbejdsweekend.  
Bestyrelsen stiller forslag om de 2 arbejdsweekender, der er blevet vedtaget på en tidligere 
generalforsamling, bliver nedlagt. Bestyrelsen mener ikke, det er op til grundejerforeningen at 
styre hvornår der skal ryddes op på firkanterne mellem husene. Dette må være op til 
grundejerne i fællesskab at aftale. 

j) Forslag fra bestyrelsen – Regler for bebyggelsen. 
Se bilag ’Regler for bebyggelsen’ for yderligere information. 

5 Bestyrelsens fremlæggelse af budgetforslag for 2017, der afspejler konsekvenserne af de fremlagte 
forslag under punkt 4.  

6 Endelig afstemning om forslagene.  

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

8 Valg af kasserer. 

9 Valg af 3 medlemmer og 1 medlem for 1 år grundet flytning og 3 suppleanter til bestyrelsen. 

10 Valg af 2 bilagskontrollanter og en suppleant. 

11 Valg af ekstern revisor.  
Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter samarbejdet med BDO statsaut. revisionsaktieselskab. 

12 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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Ordinær generalforsamling den 8. marts 2016 

 

Bilag 
Forslag fra bestyrelsen – Ny YouSee aftale 

 

Bestyrelsen har i samarbejde med YouSee fået udarbejdet en ny aftale, der giver den enkelte grundejer 
mere fleksibel vilkår for valg af TV pakker eller ønske om fravalg af YouSee. 

Aftalen omfatter levering af Digital Grundpakke, Digital Mellempakke, Digital Fuldpakke eller ingen pro-
gramforsyning til ejendommen fra YouSee. 
 
De tilsluttede husstande tilbydes Foreningsbredbånd via YouSee's net. 
YouSee udfører service, fejlretning og vedligeholdelse på anlægget. 
Der ud over vil aftalen også indeholde YouSee mobil. 

Den nye aftale tilbyder en helt individuel løsning, hvor YouSee vil komme til at stå for administrationen af 
alle YouSee produkterne i aftalen, og fortsat vil signalforsyne via GF Langekær's anlæg. 

Dette betyder at beløbet i kontingentet til TV Grundpakken udgår og den enkelte grundejer afregner heref-
ter direkte til YouSee. Aftalen kan træde i kraft fra 1. juli 2016, således det passer med den halvårlige kon-
tingentopkrævning. 

Priserne på TV pakker vil blive: 

YouSee Grundpakke pris kr. 159,88 
YouSee blandet Mellempakke pris kr. 343,00 
YouSee blandet Fuldpakke pris kr. 453,00 
 

Vælger en husstand derimod en af de 3 bland selv TV-pakke, andrager priserne: 

Bland Selv 10 til 180,- kr. + Grundpakkeprisen 159,88 kr.  kr. 339,88 
Bland Selv 20 til 230,- kr. + Grundpakkeprisen 159,88 kr.  kr. 389,88 
Bland Selv 39 til 280,- kr. + Grundpakkeprisen 159,88 kr. kr. 439,88 

Ovenstående er inklusive rettigheder til KODA og Copydan. 

Tilbuddet er basseret på 36 måneders binding. Nuværende aftale udløber den 31. marts 2017 og for at 
muliggøre hurtig omstilling til ny individuel aftale, som vil passe grundejerne bedre, har vi genforhandlet 
aftalen et år før udløb. 

Priser på skifte af TV pakke: 

Ændre til en anden størrelse tv-pakke: 
Nedkobling til en mindre pakke koster kr. 395,00, men det koster ikke noget at skifte op til en større TV-
pakke. 

Det koster intet at afmelde sin TV-pakke, men det koster kr. 595,00 at få genåbnet for signalet til en bolig. 
(Dog undtaget kampagneperioder, hvor det ikke vil koste noget at blive tilsluttet).  

I forbindelse med et kontraktskifte, vil det ikke koste noget, at skifte tv-pakke. 
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Såfremt der ikke stemmes ja til denne nye YouSee aftale, vil den nuværende aftale, som blev indgået på 
ekstraordinær generalforsamling 2011, fortsætte. Dvs. at alle grundejere i GF Langekær fortsat skal betale 
for YouSee TV-grundpakke via kontingentet. 

Stemmes der ja til den nye YouSee aftale vil kontingentet for 2. halvår 2016 blive nedskrevet. Opkrævnin-
gen ændres fra kr. 3.000,00 til kr. 2.142,50. 
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Ordinær generalforsamling den 8. marts 2016 

 

Bilag 
Forslag fra grundejere Henrik Kristensen Væ 19 
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Bestyrelsen foreslår i stedet følgende formulering da det med den foreslåede tekst vil kunne blive svært, 
at finde en dirigent. 

Dirigenten må ikke være en del af foreningens daglige administration. 
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Ordinær generalforsamling den 8. marts 2016 

 

Bilag 
Forslag fra bestyrelsen – Ny asfalt 

 

Efter mange henvendelser fra grundejere, som fortæller om dårlig asfalt på P-pladser og carporte, foreslår 
bestyrelsen at få asfalteret samtlige P-pladser og carporte. 

Flere steder er der ikke mere slidbelægning tilbage, hvilket vil sige, der nu kun er bærelag tilbage og dette 
er ikke beregnet til at køre på. I disse områder går slitagen derfor endnu hurtigere end tidligere. 

Bestyrelsen har indhentet flere tilbud og foreslår entreprenør George Jørgensen, Slangerup. Det samlede 
tilbud herfra lyder på kr. 1.900.000, hvilket er en del under de øvrige indhentede tilbud. 

Tilbuddet indeholder fræsning af eksisterende belægning, nyt slidlag, opretning af kloaker til niveau samt 
afstribning af P-pladser. 

I grundejerforeningens almindelige drift er der ikke økonomisk rådighed til så stor investering, hvorfor der 
er indhentet tilbud vedr. optagelse af lån eller kreditfacilitet. 

Tilbud er indhentet hos vor nuværende bankforbindelse Danske Bank samt hos Spar Nord Bank. Spar Nord 
Bank har med en rente på 5,5% p.a. det bedste tilbud. 

Ydelsen på lånet vil være uændret sammenlignet med det nuværende lån og altså stadig andrage en årlig 
ydelse på kr. 500.000. 

Ved hjemtagelse af lånet kan aftale om asfaltering af alle foreningens P-pladser og carporte blive indgået 
med det samme og som samlet entreprise, hvorved den pt meget lave oliepris kan udnyttes. 

Dersom generalforsamlingen nedstemmer låneoptagelse og kredit, kan der kun foretages reparation af den 
eksisterende belægning, eller projektet skal opdeles i flere etaper, hvilket sandsynligvis medfører at den 
samlede pris stiger, idet projektet så vil løbe over 4 – 6 år, afhængigt af hvilke andre nødvendige udgifter, 
der vil dukke op. 

Bestyrelsen håber generalforsamlingen vil stemme JA til forslaget. 

En vedtagelse foranlediger ingen kontingentændring, idet renteudgiften i 2016 afholdes via likvide midler. 
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Ordinær generalforsamling den 8. marts 2016 

 

Bilag 
Forslag fra bestyrelsen – Legeplads 

 

På 2. ordinære generalforsamling den 20. oktober 2009 blev der vedtaget at etablere legeplads ved 
Vandmanden. 
Etablering blev foretaget via leasingkontrakt gældende for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2016. 

Der skal stemmes om følgende forslag: 

A: Overtagelse af legeplads (eengangsydelse) kr. 6.000,00 
 Legepladsinspektør (årligt honorar for 3 gennemgange årligt) kr. 4.000,00 
 Afsættes til vedligeholdelse  kr. 15.000,00 

 Ialt i året 2017 incl. moms kr. 25.000,00 

  

 I efterfølgende år vil de faste driftsudgifter excl. vedligeholdelse andrage kr. 4.000,00 
 altså en besparelse i forhold til de nuværende udgifter. 

 Bestyrelsen håber generalforsamlingen vil stemme JA til forslaget. 

 

Dersom ovenstående forslag nedstemmes, stemmes om følgende forslag: 

B: Indu fortsætter på nuværende vilkår kr. 28.000,00 

 Beløbet er incl. moms men excl. pristalsregulering. 

 

Dersom ovenstående forslag nedstemmes bliver legepladsen nedlagt og legeredskaberne fjernes. 

 
Ingen af forslagene foranlediger kontingentændring. 

 

Legeplads 
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Ordinær generalforsamling den 8. marts 2016 

 

Bilag 
Forslag fra bestyrelsen – Boldmur 

 

Bestyrelsen har modtaget henvendelser fra grundejere om, at der spilles bold op ad deres husmure. 
For at komme dette til livs foreslår bestyrelsen, at der opføres en boldmur på den store fodboldbane. 

Boldmuren vil blive 2,5 meter høj, 1,25 meter bred/dyb og 5 meter lang. 

Den kommer til at bestå af 100x100 mm stolper i imprægneret træ og 15 mm karrosserifiner. Den ene side 
bliver hel, så der kan spilles mur op ad den, den anden side bliver udført med huller i forskellige størrelser.  

Bestyrelsen foreslår at den placeres i hjørnet bag det lille bjerg (ca. her). 

 
 

Samlet pris incl. moms kr. 10.000,00 

Bestyrelsen ser gerne at muren bliver udført i 2016 og håber derfor generalforsamlingen vil stemme JA til 
forslaget om ekstra bevilling. 

Forslaget foranlediger ingen kontingentændring, idet udgiften afholdes via likvide midler. 
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Ordinær generalforsamling den 8. marts 2016 

 

Bilag 
Forslag fra bestyrelsen – Carporte, udskiftning af tagrender og reparation af stolper  

 

Tegrender: 

Tagrenderne på vores carporte er efterhånden i sådan en forfatning at de trænger til udskiftning.  

Flere steder er der ikke sammenhæng tagrender imellem samt ikke ordentlig sammenhæng mellem 
tagrende og nedløbsrør. 

Bestyrelsen har indhentet tilbud på udskiftning af nuværende tagrender til nye tagrender i aluzink og med 
galvaniserede rendejern.  

Dette kan udføres for kr. 150.000,00 inkl. moms. 

 

Stolper: 

Flere stolper trænger til reparation, enten i form af udskiftning eller udlusning.  

Dette kan udføres for kr. 50.000,00 inkl. moms. 

 

Bestyrelsen ser gerne at renoveringerne gennemføres i 2016 og håber derfor generalforsamlingen vil 
stemme JA til forslagene om ekstra bevilling. 

Forslagene foranlediger ingen kontingentændring, idet udgifterne afholdes af likvide midler. 
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Ordinær generalforsamling den 8. marts 2016 

 

Bilag 
Forslag fra bestyrelsen – Grønne områder 

 

Da de grønne områder trænger til et løft med bl.a. beskæring, foryngelse og nye tilplantninger ansøges 
generalforsamlingen om følgende ekstrabevillinger i 2016. 

 

Projekt 1, overfor Vægten på skråningen fra institutionen til og med svinget. 
 Skråningen: Selvsåede planter fjernes og der tilplantes med bunddækkende planter. 
 Svinget: Småtræer klippes ned til ca. 60 cm højde. 
  Storbladet liguster tilplantes, så hækken fremstår harmonisk ud mod 
  stien. 
    
 Samlet pris incl. moms kr. 26.000,00 
 

 
 
Projekt 2, Skorpionen 57 til 43. 
 I det trekantede bed ud for nr. 50-45 nedklippes spiræa til ca. 10 cm højde. 
 Alt andet fjernes. 
 I øvrige bede fjernes selvsåede planter, buske og småtræer. 
 Potentillaer bibeholdes og der tilplantes nye potentillaer, så bedene fremstår harmoniske. 
 
 Samlet pris incl. moms kr. 27.000,00 
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Projekt 3, Vandmanden 24 til 26. 
 Mod stien ryddes ca. 1 mtr rabat og denne omlægges til plæne. 
 Bedene ryddes for selvsåede planter, buske og småtræer, således der kun er tjørn og contoneaster 
 tilbage. 
 
 Samlet pris incl. moms kr. 10.000,00 
 

 
 
Projekt 4, Vandmanden 64-67 samt 76-77. 
 Bedene ryddes for selvsåede planter, buske og småtræer, således at kun potentilla er tilbage. 
 Disse nedklippes til ca. 10 cm højde.  
 Der tilplantes nye potentillaer, så bedene fremstår harmoniske. 
 
 Samlet pris incl. moms kr. 20.000,00 
 

 
 
Projekt 5, Krebsen 71-73 samt 62-64 - mod boldbanen. 
 Selvsåede planter fjernes.  
 Træer opstammes og udtyndes.  
 Jasminer, weigelaler og spiræa nedklippes til ca. 30 cm højde.  
 Hæk og hæklignende planter studses på begge sider og i toppen. 
 
 Samlet pris incl. moms kr. 10.000,00 
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Projekt 6, Området som helhed. 
 Vandmanden, hjørnet ved legepladsen og institutionen: 
 Da der næsten til stadighed står blank vand i dette hjørne ønskes tilplantet med særlig vandsugende 
 buske og træer. 
 Nedskæring eller fjernelse af meget store fyrretræer ved 1. P-plads th og tv. 
 Krebsen 6: 
 Etablering af bed svarende til bedet ud for Krebsen 38-39. 
 Krebsen 46-47: 
 Meget store fyrretræer fjernes og nye træer tilplantes. 
 Mellem det lille bjerg og stien ønskes tilplantet allétræer eller lignende, for at afhjælpe at der næsten 
 til stadighed står blank vand her. 
 Fiskene 61: 
 Meget store træer fjernes i randbeplantningen. Der tilplantes ikke nye træer. 
  
 Samlet pris incl. moms kr. 57.000,00 
 
 
Bestyrelsen ser gerne at projekterne gennemføres i 2016 og håber derfor generalforsamlingen vil stemme 
JA til forslagene. 

Forslagene foranlediger ingen kontingentændring, idet udgifterne afholdes via likvide midler. 
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Ordinær generalforsamling den 8. marts 2016 

 

Bilag 
Forslag fra bestyrelsen – Regler for bebyggelsen 

 

Bestyrelsen har gennemgået og sammenholdt de til foreningen tilhørende deklarationer, byplan og 
lokalplan for hvorledes vores bebyggelse skal se ud og hvad man må bygge m.m. samt hvad der på tidligere 
generalforsamlinger er blevet vedtaget.  
 
I den forbindelse har vi fundet en del uoverensstemmelser og forviklinger, som vi mener bør rettes således 
der ikke er uoverensstemmelser mellem tidligere besluttet husorden og de af deklarationerne bestemte 
retningslinjer. 
 
Vi vil derfor gerne bede om generalforsamlingens godkendelse til, at gå videre med behandling og 
ensretning af disse. 
 
Årsagen er at: 

 vi ikke må eller kan vedtage husordener eller vedtægter der strider mod deklarationer og 
lokalplaner. 

 der i dag ikke er mulighed for at lave bestemmelser for eksempelvis brug af solceller, solvarme og 
varmepumper. 

 det i dag på ingen måde er tilladt at ændre på husets udseende udadtil uanset dette måtte være til 
fordel for miljøet eller udseendet. 

 vi ønsker, at kunne lave regler for vores områder der giver mening og som gør det lettere for den 
enkelte grundejer at finde viden og gennemskue, hvad der er tilladt. I dag skal man reelt kigge 4 
steder for at finde svar på selv helt simple spørgsmål. Samtidig synes vi også det er vigtigt, at vi har 
basale regler for hvordan områderne skal se ud, således at vi kan bevare vores ejendomsværdi.  

 
Efter drøftelser med kommunen er der aftalt at grundejerforeningen udarbejder forslag til evt. ny 
deklaration eller revidering af nuværende deklaration, byplan og lokalplan. 
 
Sagsbehandlingen vil i praksis foregå således, at bestyrelsen udfærdiger forslag til ændringer som 
efterfølgende skal godkendes af kommunen og generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen håber derfor generalforsamlingen vil stemme JA til det videre arbejde. 
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