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Dagsorden for ordinær generalforsamling 
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00 - 21:45 i Stenløse Kulturhus, stor sal (Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse) 

 

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.  
Der søges om ekstra bevilling i 2018 til udførelse af forslagene a) - e) og foranlediger ingen kontingentændring, 
idet udgifterne afholdes via likvide midler. 

a) Forslag fra bestyrelsen - Opgradering af Yousee fordeler bokse, ved forlængelse  af kontrakt på 5 år. Ved 
opgradering kan vi få hurtigere og mere stabilt TV og internet, samt ny kommende standarder. 

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. 
Anslået pris kr. 250.000,- 

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. Derudover kan der være 
risiko for at træerne knækker eller vælter ved en storm. 

Fiskene - Her skal der ryddes en del træer og beplantning. 

Krebsen - Døde grene på fyrretræer fjernes, opvækst af elm og andre træer fjernes store roser i be-
plantningen fjernes. 

Vandmanden - Her skal der laves alm beskæring og udtynding. 

Skorpionen - Diverse knækkede grene og selvsåede træer fjernes. Området med vild klematis og roser 
ryddes op. Samlet pris kr. 185.300,- 

d) Forslag fra bestyrelsen - Fældning af træer overfor Vægten, skel til Park Alle 
Ved gennemgang af området blev bestyrelsen anbefalet, at får en gennemgribende oprydning af områ-
det, så vi derved får bedre udsyn for cykler og gående på stien samt mindre vedligeholdelsesudgifter. 
Bestyrelsen forslår derfor, fældning af træer og fjernelses af buske, enkelte træer bevares. Der sås græs i 
stedet, som klippes 1 gange årligt. Samlet pris kr. 63.500,- 

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. Samlet pris kr. 56.000,-  

f) Forslag fra bestyrelsen - Vedtægts ændring, antal bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter. 
Bestyrelsen forslår at antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 7 til 5 medlemmer og suppleanter 
ændres fra 3 til 2 medlemmer. 
Dette betyder at vedtægternes §10 stk. 1 -2 og stk. 4 ændres således: 

Stk. 1 ændres fra: 

Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. 

til 

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

Til grundejerne i  
Grundejerforeningen Langekær 
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Stk. 2 ændres fra: 

Herudover vælges tre suppleanter til bestyrelsen, 2 bilagskontrollanter og en suppleant for bilagskontrol-
lanterne. Det bør tilstræbes, at de to bilagskontrollanter og suppleanten for bilagskontrollanterne har 
regnskabsindsigt. 

til 

Herudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant for bilagskontrol-
lanterne. Det bør tilstræbes at de 2 bilagskontrollanter og suppleanten for bilagskontrollanterne har 
regnskabsindsigt. 

Stk. 4 ændres fra: 

Kassereren vælges for to år af gangen. Af de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår ordinært tre hvert år. 
Suppleanter til bestyrelsen, bilagskontrollanter og suppleant afgår hvert år. Hvis flere bestyrelsesmed-
lemmer er på valg afgøres valgperiodens længde i forhold til de afgivne stemmer, således at de tre med-
lemmer, der har opnået flest stemmer vælges for to år og øvrige vælges for et år. I tilfælde af stemme-
lighed foretages lodtrækning om valgperioden. 

til 

Kassereren vælges for to år af gangen. Af de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår ordinært to hvert år. 
Suppleanter til bestyrelsen, bilagskontrollanter og suppleant afgår hvert år. Hvis flere bestyrelsesmed-
lemmer er på valg afgøres valgperiodens længde i forhold til de afgivne stemmer, således at de to med-
lemmer, der har opnået flest stemmer vælges for to år og øvrige vælges for et år. I tilfælde af stemme-
lighed foretages lodtrækning om valgperioden. 

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

6 Endelig afstemning om forslagene.  

7 Fastsættelse af kontingent for året 2018 med baggrund i det under dagsordenens punkt 5 fremlagte budgetfor-
slag og de under punkt 6 trufne beslutninger.  

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

8 Valg af kasserer for 2 år. (Rasmus modtager ikke genvalg) 

Hvis forslag 4f om vedtægts ændringerne er vedtaget, skal der stemmes efter 9a ellers skal der stemmes efter 9b. 

9a Valg af 2 medlemmer for 2 år  og 2 suppleanter til bestyrelsen. 
Kit modtager genvalg 
Anette modtager genvalg 

9b Valg af 3 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år og 3 suppleanter til bestyrelsen. 

10 Valg af 2 bilagskontrollanter og en suppleant. 

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

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  


