
Ekstraordinær generalforsamling – 22.06.22 
Grundejerforeningen Langekær – Beslutningsreferat  

***Fremmødt 71 / Fuldmagter 16 – I alt 87 stemmer 

 

Velkomst ved formanden 

Kort orientering ved formanden 

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Advokat Carsten Jeeberg. 

- Advokat Carsten Jeeberg blev godkendt af forsamlingen. 

 

4. Fremlæggelse og behandling af forslag fra Grundejere og bestyrelse 

4.1 Forslag fra bestyrelsen vedr. ny affaldsløsning for Grundejerforeningen. 

1. Etablering af 21 affaldsøer med 12-14 containere i hver ø. 

2. Etablering af 10 affaldsstationer. Delvis nedgravet løsning. 

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

Dirigent forklarede forsamlingen at der SKULLE stemmes om en løsning. Forslag om 2 runder af afstemning 

blev foreslået, hvor de to løsninger med flest løsninger, ville gå videre til en endelig afgørelse. 

*Der har ikke været nogen meldinger fra kommunen ang. evt. stigning i renovationsudgifter over 

ejendomsskatten. 

*Der blev udtrykt bekymring omkring løsning 3, i forbindelse med flytning for ældre og svage, samt 

bekymring omkring måger/skadedyr. 

*Det blev gentaget, at forslagene ikke er endelige, da de efter vedtagelse vil blive forhandlet om med 

kommunen. I sidste ende vil kommunen have beslutning om hvilke løsninger der tilbydes. 

Afstemning 1 – Antal stemmer:  Forslag 1. 6  Forslag 2. Åbenlyst flertal Forslag 3. 18 

Afstemning 2 – Antal stemmer:  Forslag 2. Åbenlyst flertal  Forslag 3. 20 

Forslag 2 blev vedtaget, som den løsning der vil søges efter som førsteprioritet. 

*Da optælling ikke umiddelbart var nødvendig, blev der efterspurgt indvendinger til at stemmer til forslag 2 

ikke blev talt specifikt op. Ingen indvendinger fremkom. 

 

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

*Det blev specificeret, at der naturligvis ikke ville være tale om en decideret ansættelse, med 

grundejerforeningen som arbejdsgiver. Der sigtes efter en virksomhed til udførelse af arbejdet. 



Afstemning – Antal stemmer: For – Åbenlyst flertal Imod – 0  Blank –  

 

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

Afstemning – Antal stemmer: For – 37 Imod – 40  Blank – 10 

 

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

Afstemning – Antal stemmer: For – 1 Imod – Åbenlyst flertal Blank –  

 

*En fremmødt stemme forlod generalforsamlingen. 

 

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

*Det blev præciseret at prisen alene omhandler indkøb af ”mål”. ´Forslagsgiver foreslog selv at støbe og 

sætte op efterfølgende, og modtager gerne hjælp hertil fra andre grundejere. Vedligeholdelse burde være 

minimal, grundet at det skulle udføres i rustfrit stål. 

Afstemning – Antal stemmer: For – 32 Imod – 34  Blank –  

 

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. 

*Der blev udtrykt bekymring for at bænkene, ville invitere til forsamling af unge eller uvedkommende, med 

efterfølgende skrald og forstyrrelser til nabolaget og fodboldbanens øvrige besøgende. Derudover 

bekymring for at bænke ville blive stjålet eller udsat for hærværk. 

Afstemning (Rustfri) – Antal stemmer: For – 4 Imod – Åbenlyst flertal Blank –  

Afstemning (Trykimprægneret) – Antal stemmer: For – 4 Imod – Åbenlyst flertal Blank –  

 

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

Afstemning – Antal stemmer: For – Åbenlyst flertal Imod – 1 Blank –  

 

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

godkendte forslag under pkt. 4 

Revideret budget for 2022 og 2023 blev godkendt af forsamlingen med overvældende flertal. 

 

6. Fastsættelse af kontingent for 2022 og 2023 



*Det blev specificeret at der er tale om en stigning på kr. 400 årligt. Altså kr. 200 pr. halvårlig betaling, fra 

næstkommende opkrævning af kontingent. 

Afstemning – Antal stemmer: For – Åbenlyst flertal Imod – 0 Blank –  

 

11. evt. 

*En grundejer udtrykte bekymring ved mistanke om salg af diverse stoffer, ved ”det grønne hul” i buskadset 

ved Fiskene ind mod Børnehuset Stengården. 

- Skulle nu være ryddet, og politiet opfordrer til løbende anmeldelser fra grundejere, hvis der ses aktivitet.  

 

*En grundejer udtrykte at nye oversigtskort var svære at se efter mørkets frembrud/vinter, især for 

besøgende som ikke kender området. 

 

*En grundejer gjorde opmærksom på at gynge på legepladsen, mellem Skorpionen og vandmanden er i 

stykker.  

- Grundejerforeningen rekvirerer fagmand til reparation. 


