
 

 

 

Forslag til den ekstraordinære generalforsamling 

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 18.30 - 21.00 

Hermed præsenteres status de forslag, som blev præsenteret på den ordinære generalforsamling den 27.4. 2022.  

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

4.1. Forslag fra bestyrelsen om afsættelse af 650.000 + evt. lån til ny affaldsløsning for Grundejerforeningen 

Langekær. Der skal tages en principbeslutning om grundejerne ønsker etablering af affalds-øer affaldsstationer eller 

opsamlingssteder på firkanterne mellem husene. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at genbehandle 

forslaget og fremlægge det på en ekstraordinær generalforsamling. Samtidig blev der nedsat en taskforce som frem 

til den ekstraordinære generalforsamling skulle komme med yderligere forslag 

4.2. Forslag fra bestyrelsen om afsættelse af 75.000 kr. til en deltidsansat gårdmand. 

4.3. Forslag om fællesbrug af vores foreningshus. Blev vedtaget under den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen 

har udarbejdet regler herfor som findes på hjemmesiden 

4.4. Forslag fra bestyrelsen om afsættelse af 10.000 kr. til nyt IT-udstyr. Blev vedtaget og bestyrelsen køber udstyret. 

4.5.  Forslag fra bestyrelsen om afsættelse af 175.000 kr. i 2022 og 195.000 kr. i 2023 til ny fællesbeslysning. 

Forslaget blev vedtaget og bestyrelsen har sat arbejdet i gang. 

4.6. Forslag fra bestyrelsen om etablering af el-ladere. Forslaget blev nedstemt. Bestyrelsen og arbejdsgruppen vil 

udarbejde nye forslag og følger udviklingen på området. 

4.7. Forslag fra bestyrelsen om afsættelse af 245.000 til opførelse af 10 nye carporte. Forslaget blev vedtaget og 

carportene er genopført. 

4.8. Forslag fra bestyrelsen om afsættelse af 43.000 kr. årligt til forsikring af carporte. Forslaget blev sendt tilbage til 

yderligere undersøgelse. 

4.9. Forslag fra Eva Busgaard om afsættelse af 24.750 kr til flytning af blomsterbed. Dette forslag blev ikke behandlet 

på den ordinære generalforsamling 

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

den ordinære generalforsamling. 

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. Blev ikke behandlet på den ordinære generalforsamling 

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

ikke behandlet på den ordinære generalforsamling 

 

     



 

4.1. Affaldssortering 

 

Historik og fakta 

 Folketinget har besluttet at samtlige danske husstande skal sortere affald i 10 fraktioner vedtaget endeligt i 

2020. 

 I juni 2021 vedtog Byrådet hvordan løsningerne skulle se ud 

 Alle skraldesække udfases den 1.8.2022. 

 Langekærs bestyrelse har indsendt høringssvar i december 2021. 

 Langekærs bestyrelse var med til Åbent Hus arrangement på Stenløse Bibliotek i december 2021 

 Langekærs bestyrelse har haft møde med affaldsgruppen den 7. marts 2022 

 Langekærs bestyrelse har haft en omfattende korrespondance (telefonisk og pr. mail) med Affaldsgruppen 

siden december 2021 

 Det er Kommunen som suverænt bestemmer hvilken løsning vi skal have jvf. bekendgørelsen og 

byrådsbeslutningen i juni 2021 

 Alle affaldsfraktioner skal stå samlet jvf. bekendtgørelsen. 

 Individuelle skraldespande ved hver hustand kan ikke lade sig gøre fordi: 

1. Afstande til de enkelte hustande er for lang (mere end 100m) 

2. Der er for mange trapper og 10% stigninger (Arbejdstilsyn) 

3. Manglende plads foran de huse som har stort skur (er i sig selv ikke et argument jvf. punkt 1 og 2) 

 Løsning 1 og 2 vil medføre at der inddrages parkeringspladser til formålet. Løsning 1 dog klart flest 

parkeringspladser. Løsning 3 vil inddrage arealer på firkanterne mellem husene. 

 Vedtægter, lokalplan og deklarationer nævner ikke at der skal være et bestemt antal parkeringspladser til 

rådighed på gæsteparkeringen. Alle grundejere har 1 carport til rådighed. 

 Vedtægter, lokalplan og deklarationer nævner ikke at Bestyrelsen skal håndtere affaldsløsninger. 

 Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe som har udarbejdet 2 forslag. Et forslag som ligner Forslag 2 med 

konkrete anvisninger til placering samt et forslag vedr. etablering af 42 affaldsstationer på firkanterne i 

bebyggelsen. Her stiller man sine skraldespande og disse vil så blive afhentet derfra ved tømning. Egedal 

Kommune har den 13.6.2022 endnu ikke godkendt dette forslag. 

 

Det er vigtigt at forstå at de følgende 3 beslutninger ikke er endegyldige, men giver et mandat til bestyrelsen om 

at arbejde for det forslag, som generalforsamlingen beslutter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Forslag 1. Miljø-øer med containere 
 

Etablering af 21 miljø-øer hver indeholdende 10-14 containere i forskellige størrelser på hjul afhængig af antal 

hustande. 

 

På hver parkeringsplads i Grundejerforeningen etableres en miljø-ø i forhold til antallet af huse 

Kommunen og Bestyrelsen bestemmer der nøjagtige placering 

 

Miljø-øerne kan indrettes som vi selv ønsker det. 

 

Bestyrelsen foreslår at der i første omgang opsættes et hegn omkring. Pris ca. 650.000 kr. Udgiften kan afholdes 

inden for budgettet.  

 

Kommunen sørger for containerne. 

 

Løsningen er den mest fleksible, da der kan justeres i antal af containere i forhold til aktuelle behov  

Ved Miljø-ø, som dækker 20 husstande:   

 
  

  

Affaldsfraktion Antal Størrelse Tømningshyppighed 

Restaffald 4 660 L 14 dage 

Madaffald 3 400 L 14 dage 

Pap 1 1000 L 1 uge 

Glas 1 660 L 8 uge 

Metal 1 660 L 8 uge 

Papir 1 660 L 4 uge 

Plast og Mad- og 
Drikkekartoner 

2 660 L 1uge 

Tekstil 1 660 L Bestilling 

Farligt affald 1 Miljøskab Bestilling 

Der skal være plads til 1 eller 2 660 liters beholdere mere 

 

Forslaget er godkendt af Egedal Kommune 

 

 

 

 

 



 

 

Forslag 2. Affaldsstationer - Delvis nedgravede 

løsninger 

 

Etablering af 10 affalds-stationer indeholdende 2 nedgravede molokker, 6 VF overjordiske containere samt 2-3 

papcontainere (1000 l ) på hjul 

På 10 parkeringspladser i Grundejerforeningen etableres affaldsstationer. Fordelt således 

1 i Vægten 

2 i Skorpionen 

2 i Vandmanden 

3 i Krebsen 

2 i Fiskene 

 

Skal etableres i forhold til de regler der gælder for området 

 

Der skal etableres en mur eller hegn til containerne der står på hjul 

 

Løsningen placeres for enden af 10 udvalgte parkeringspladser og langs stamvejen. Der er specielle krav til placering i 

forhold til tømning. Kommunen og Bestyrelsen bestemmer den nøjagtige placering så grundejerne har nogenlunde 

lige langt til en affaldsløsning. 

 

Den nedgravede løsning vil koste grundejerforeningen mindst 1.85 mill kr. Ved denne besltuning giver 

generalforsamlingen myndighed til at optage de nødvendige lån. 650.000 kr afsat til formålet vil indgå i regnskabet. 

 

Ordningen vil medføre en kontingentstigning på 200 kr. årligt gældende for 2022 og  400 kr årligt gældende for 2023. 

 

Affaldsstation 
Affaldsfraktion Antal Størrelse Tømningshyppighed 

Restaffald 1 5 m3 14 dage 

Madaffald 1 3m3 14 dage 

Pap 1-3 Containere 1000L 1 uge 

Glas 1 VF2000 8 uge 

Metal 1 VF2000 8 uge 

Papir 1 VF2000 4 uge 

Plast og Mad- og 
Drikkekartoner 

1 VF2000 
1uge 

Tekstil 1 VF2000 Bestilling 

Farligt affald 1 VF2000 Bestilling 

 

Den nedsatte Task-Force gruppe har udarbejdet nogle konkrete forslag til placering af affaldsstationerne. 

Bestyrelsen vil følge gruppens anbefaling, såvidt Egedal Kommune er enige i dette. 

 

Egedal Kommune kan kun delvis anbefale forslaget 

 

 

 



 

 

Forslag fra Task-Force vedr. Affald 

Forslag 3: Etablering af 42 

opsamlingssteder på Firkanterne 
 

 

Forslag 3 

Affaldssortering pr. husstand med individuel afhentning på de grønne arealer imellem boligerne (fælles arealer) 

- Der etableres fælles afhentningssteder på fællederne (grønne arealer imellem gårdhaverne) med 

flisebelægning samt læhegn, for at sikre skraldespandene står stabilt 42. stk. 

- Matrikler til græsarealet skal på afhentningsdage placere deres skraldespande på de ny etableret arealer. 

-  Beboere med skraldespande imod p-pladser, eller en naturlig rute for renovationspersonalet får afhentet på 

adressen. - dette er for at lette renovations folkenes arbejde, samt minimere fliselægning på græsarealer. – 

- Omkostninger fremgår af bilag 1 (excelark)  

- Et estimat på sådan en løsning vil beregnes til 865.520 kr.  

- Det er beboernes ansvar at få sat skraldespandene på matriklerne på tømmedage samt tage dem ind igen.  

- Beboerne bestemmer selv om man har sine spande stående i have eller foran hus - blot de bliver kørt ud på 

afhentningsdage  

- Bestyrelsen står for indhentning af tilbud på fliselægning, opsætningen af læhegn 

 

Individuelle løsninger  
 Antal på grønne arialer 42 

  Pris  
   Pris pr. kvm fra håndværker 

Fliselægning 580 

  Læhegn   

Læhægn 6 meter 1.000 

Tid til læ hegn pr. område 3 

Håndværker timeløn 600 

 

Samlet pris for fliselægning 535.920 

Samlet pris for læhegn 154.000 

Samlet pris for lønninger 75.600 

Rampe lavning eller udjævning af bakker hvis dette kræves 100.000 

Samlet pris 865.520 

 

Egedal Kommune har endnu ikke godkendt forslaget 

 

 

 



 

 

Forslag fra Bestyrelsen 

4.2 Etablering af gårdmandsordning 

 

 

 

Bestyrelsen foreslår at der årligt afsættes 75.000 kr. til en gårdmandsordning for Grundejerforeningen. 

Hovedopgaven bliver at vedligeholde affaldsarealerne, så de fremstår præsentable inkl. evt. snerydning. Desuden er 

opgaverne vedligeholdelse af vores fælleshus i Skorpionen 73, fællesbelysning, andet forefaldent arbejde. 

Vi forventer ca 6 timers arbejde om ugen 

Hvis forslaget vedtages giver Generalforsamlingen giver samtidigt bemyndigelse til at indgå et kontraktligt forhold. 

 

 

Med Venlig Hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Forslag fra Bestyrelsen 

4.8.Forsikring af carporte 

 

Bestyrelsen vil lade generalforsamlingen afgøre om der fremover årligt skal anvendes 43.000 kr til brand- og 

stormsikring af vores carporte. 

Bestyrelsen vil på den ekstraordinære generalforsamling oplyse om forsikringens omfang. 

Efter brandene i november og december 2021 har flere grundejere spurgt om dette og derfor har vi hentet et tilbud 

hjem. 

Hvis Generalforsamlingen siger ja til dette tilbud, skal det fremover lægges ind i budgettet 

Beløbet udgør 118 kr årligt pr grundejer, og beløbet vil indgå i det samlede budget (ingen ekstraudgifter for 

grundejerne) 

Alternativt undersøger bestyrelsen om vi ved en vedtægtsændring kan få en den enkelte husejers husforsikring til at 

dække ved evt. brand eller stormskade. Det kræver en dels en juridisk vurdering samt en vedtægtsændring, der kun 

kan besluttes af et 3/4 dels flertal. Hvis det er sidstnævnte løsning grundejerne ønsker kan forslaget først effektueres 

i 2023 

 

Mvh 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Forslag fra Eva Busgaard Krebsen 98 og på vegne af Krebsen 95,96,97 og Fiskene 4,5 

4.9. Forslag der ønskes behandlet på Grundejerforeningen Langekær’s 

generalforsamling, onsdag den 27. april 2022. 

”Den oval, der er anlagt, til vilde blomster, i græsplænen ud for Krebsen 95, 96, 97 skal genetableres som græsplæne 

og bør i stedet flyttes hen foran de 5 høje træer, der står ved skråningen ned mod Ringvejen, så den danner en 

naturlig afskærmning mod Ringvejen.” 

Trim Havebrug har givet et tilbud på arbejdets udførelse på kr. 19.800 eksl. moms. (24.750 kr) 

 

Begrundelsen for forslaget er: 

At generalforsamlingen, i 2021, vedtog bestyrelsens eget forslag om placering af 3 cirkler til vilde blomster, men har 

ændret det forslag til 2 cirkler og en lang oval samt flyttet denne. 

På luftfoto (forslag fra 2021) kan man se at cirklen ved Krebsen skulle ligge ud for nr. 98, men at den er blevet 

ændret til en lang oval, der nu ligger ud for Krebsen 95, 96 og 97, hvilket betyder at de børn der brugte den 

græsplæne til leg og boldspil nu skal lege på det stykke græsplæne tæt ved skråningen mod Ringvejen. 

Vi skal også gøre opmærksom på, at straks vi så optegningen af ovalen, gjorde både bestyrelsen og Trim Havebrug 

opmærksom på at man nok burde stoppe arbejdet med ”cirklen” kun ved Krebsen og tage det op igen på 

generalforsamlingen i 2022, men de fortsatte arbejdet, trods vores protest, og svaret var ”Der var ikke plads til en 

cirkel, og I bliver nok glade for det , når det er færdigt”   

 

Forslagsstiller er: 

Eva Busgaard,  

Krebsen 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag fra Nicholas Lindskov Skorpionen 47 

4.10 Opsætning af 3 stk Disc golf kurve på "Mount Langekær"/kælke-bakken 

og/eller ved branddammen til Frisbee- Golf 

Nicholas Lindskov ansøger hermed om 11.500 kr til indkøb og opstilling af 3 stk Disc golf kurve på "Mount Langekær" 

og/eller ved branddammen 

Hvad er Frisbee-golf? 

Frisbee-golf (disc golf) spilles som almindelig golf. I stedet for golfbolde og køller spilles der med frisbee golfdiscs. 

Det gælder om at komme fra start (tee-sted) til mål med færrest antal kast. Målet er en metalkurv. Man kan spille 

alene eller i grupper, så det er muligt at gøre det alene, som familie eller med en gruppe venner. 

Alle kan være med til frisbee-golf. Der er plads til både børn og voksne. Spillerne tiltrækkes af stort set de samme 

nydelser, som findes i traditionel golf: Frisk luft i et smukt landskab, hygge med vennerne og familien samt den 

spænding og udfordring, der ligger i at konkurrere mod hinanden. 

Reglerne er lige til, hvilket fra starten giver begyndere mulighed for at have det sjovt og udfordre hinanden. 

Det er nemt at komme i gang, alt hvad der behøves er en frisbee! 

 

Med Venlig Hilsen 

Nicholas Lindskov 

Skorpionen 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag fra Nicholas Lindskov Skorpionen 47 

4.11 Indkøb af 6 bænke til opstilling ved fodboldbanen 

Forslag 1. 

Nicholas Lindskov ansøger hermed om 35.587 kr  til indkøb af 6 bænke der skal placeres ved foldboldbanen 

Vedligeholdelsesfri bordbænkesæt med ryg, stålstel og genbrugsplast 

Varenummer: BBROBMR 

ROBUST bord bænkesæt med ryglæn og planker i vedligeholdelsesfri nonwood genbrugsplast. Bordbænkesættet er 

fremstillet i kraftig galvaniseret stål. Brede brædder og skrå sæder for god komfort.  

 

Forslag 2:  

Nicholas Lindskov ansøger hermed om 11.866 kr  til indkøb af 6 bænke der skal placeres ved foldboldbanen 

Bordbænkesæt i trykimprægneret fyrretræ med vippesæde (Outdoordesign.dk) 

A-formet bordbænkesæt i lærk eller trykimprægneret fyrretræ. Bordbænkesættet er med opklappelige vippesæder. 

177x155x71/45 cm. Leveres usamlet. 

 

Forslag 3 

Nicholas Lindskov ansøger hermed om 7000 kr til sikring af bænke hvis der er stemt for forslag 1 eller 2. Hvis begge 

forslag er nedstemt bortfalder dette forslag 

Jordankre 6 stk 3.400 kr. 

Kæder + hængelås 6 stk  3.600 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag fra Anne-Grethe og Reidar Midjord 

4.12 Fældning af træer i Krebsen 

Vi ved ikke om vores ønske skal op på generalforsamlingen, men vi har et ønske om, at træerne ved carportene på 

første p-plads til venstre på Krebsen, bliver fjernet. Vi har problemer med små skud og mange blade i vores have 

hvert år, hvilket vi er godt trætte af. Bladene der ender på p-pladsen bliver heller ikke fjernet om efteråret. 

 

 

Med venlig hilsen 

Anne-Grethe og Reidar Midjord 

Krebsen 10 

 


