
Endelig Dagsorden 

Ekstraordinær Generalforsamling 

22.6. kl. 18.30-21.00 
 

Velkomst ved formanden 

Kort orientering ved formanden 

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Advokat Carsten Jeeberg. 

 

Herefter genoptages generalforsamlingen fra den 27. april 2022. 

4. Fremlæggelse og behandling af af forslag fra Grundejere og bestyrelse 

 

4.1. Forslag fra bestyrelsen vedr. ny affaldsløsning for Grundejerforeningen. Det skal bemærkes at 

det er er vejledende afstemning, da Egedal Kommune har hjemmel til at vælge den endelige løsning. 

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at arbejde med forslagene i prioriteret rækkefølge 

1. Etablering af 21 affaldøer med 12-14 containere i hver ø. Øerne skal placeres 

på samtlige parkeringspladser. Estimeret udgift 650.000 kr. 

Forslaget er godkendt af Egedal Kommune  

2. Etablering af 10 affaldsstationer. Delvis nedgravet løsning. Stationerne 

placeres i samarbejde med Egedal Kommune og efter forslag fra vores Task-

force.. Estimeret udgift 1.850.000 kr. Generalforsamlingen giver samtidig 

bemyndigelse til at optage lån på det beløb der overstiger 650.000 kr. 

Forslaget er delvist godkendt af Egedal Kommune 

3. Etablering af 41 opsamlingssteder på Firkanterne med fliser og plankeværk. 

Estimeret udgift ca. 865.000 kr.  

Generalforsamlingen giver samtidig bemyndigelse til at optage lån på det 

beløb der overstiger 650.000 kr. 

Forslaget er den 13.6. ikke godkendt af Egedal Kommune. Forslaget er stillet af 

den på generalforsamlingen den 27.4.2022 nedsatte Task-Force 

 

4.2. Forslag fra bestyrelsen om afsættelse af 75.000 kr årligt til ansættelse af en gårdmand, hvis 

hovedfunktion bliver at rengøre omkring affalds-øerne, affalds-stationerne, opsamlingsstederne og 

andre løse opgaver.  

 

4.8. Forslag fra bestyrelsen om afsættelse af 43.000 kr. årligt til forsikring af vores 362 carporte.  

 

4.9. Forslag fra Eva Busgaard om afsættelse af 24.750 kr til flytning af blomsterbed.  

 

4.10. Forslag fra Nicholas Lindskov om afsættelse af 11.500 kr. til opsætning af Frisbee-Golf.  

 

4.11. Forslag fra Nicholas Lindskov om afsættelse af enten 35.587 kr. eller 11.886 kr. samt 7000 kr til 

opstilling af bænke ved fodboldbanen.  

 

4.12. Forslag fra Anne-Grethe Midjord om afsættelse af 10.000 kr til fjernelse af 3 træer ved Krebsen.  

 



5. Bestyrelsens fremlæggelse af revideret budget for 2022 og 2023 der afspejler konsekvenserne af 

de godkendte forslag under pkt. 4 

 

6. Fastsættelse af kontingent for 2022 og 2023 

Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 200 kr. for 2022 og 400 kr. for 2023 

 

11. Evt. 

  

Alle forslag findes i sin helhed på hjemmesiden www.skorpionen73.dk 

 

Mødet afvikles på Ølstykke Bibliotek i kælderen. Østervej 1A, 3650 Ølstykke 

  


