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Bestyrelsen har i perioden maj 2021 til maj 2022 bestået af: 
 
Formand: Ole Gregersen, nr. 48 (på valg 2022; genopstiller ikke) 
Næstformand: Merete Ringsholt, nr. 20 (på valg 2023) 
Bestyrelsesmedlem/kasserer: Ole Norlin, nr. 31 (på valg 2022; genopstiller) 
Bestyrelsesmedlem/sekretær: Martin Halsteen, nr. 67 (på valg 2023) #  
Bestyrelsesmedlem: Karl Gammelmark, nr. 23 (på valg 2022) ## 
 
# Martin Halsteen er udtrådt af bestyrelsen pr. 01. maj 2022, da familien har solgt deres hus og er fraflyttet 
Keilstruplund. 
## Karl Gammelmark har skriftligt meddelt, at han med virkning fra 11. maj 2022 udtræder af bestyrelsen. Og 
Karl genopstiller ikke til den kommende generalforsamling den 17. maj 2022. 
 
Bestyrelsen har afholdt ordinære 8 møder + markvandring den 07. april 2022. 
Bestyrelsen har afholdt et ekstraordinært møde. 
Der er blevet aflyst 3 bestyrelsesmøder grundet manglende sager til behandling. 
 
Programerklæring for generalforsamlingsperiodens arbejde: 
Jeg skrev sådan umiddelbart efter sidste års generalforsamling: 
Generalforsamlingen gav ved godkendelse af såvel beretningen som budgettet opbakning til at vi går videre 
med en række opgaver. 
Kloakudfordringerne ved nr. 34 til nr. 40, defekt kloak ved varmecentralen og de generelle udfordringer med 
vores kloakker i husene. 
Elbilers fremtid i Keilstruplund – udvalget med Henrik Lucas Hansen (nr. 37) i spidsen. 
Ændring af regler for ovenlysvinduer – de gamle Velux pulte kan ikke fås mere. 
Deklarationssager (+ Fælles regler) – både konkret og generelt – vi må gå i gang med modernisering. 
Aktuelt er vi i gang med at se på, hvordan vi kan få håndteret udfordringerne med nogle enkelte grundejere, 
som har fået anlagt deres private haver lidt for langt ude på fællesarealerne. 
Vi må selvfølgelig tage bestik af, at et flertal på generalforsamlingen forkastede Henrik H. Juhls (nr. 12) 
forslag om at fastfryse de nuværende placeringer af hækkene, låger, stensætning m.v., hvorfor det er 
bestyrelsens opgave og ansvar om hvor langt vi ønsker at gå med skeludfordringerne. 
Og så der vel nok den vigtigste udfordring i Keilstruplund: Skal vi have ny rør, ændret varmeforsyning, 
således at vi kan fremtidssikre Keilstruplund. Derfor er et NYT teknikudvalg er klar til at gå i gang med 
opgaven i samarbejde med rådgivningsfirmaet Sweco. 
Herunder har vi også udfordringen med det ændrede afregningssystem for varme – vi skal være bedre til at 
nedkøle vores returvand. 
Sidst, men ikke mindst opfølgning på haveudvalgets arbejde – og generelt de grønne områder. Et specielt 
fokus på Kongevejsskråningen. Nu vil vi brombærkrattet til livs, koste hvad det vil. 
 
Det sociale fokus i Keilstruplund – det skal være et godt og sjovt sted at bo. Vi skal fortsætte med at dyrke 
og styrke fælles aktiviteter 
 
Opfølgning på generalforsamlingen og de 3 forslag der ikke blev behandlet på grund af tidsnød: 
 
Der er enighed i bestyrelsen om at vi vil forsøge at undgå indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling 
i efteråret 2021. Derfor udstyres formanden med et mandat til at forhandle med de 3 forslagsstillere: Lindy 
Søndergaard (nr. 40), Per Lauridsen (nr. 57) og Niels Holten-Tingleff (nr. 61) om deres forslag kan afhandles 
uden at vi skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. 
Per Lauridsen og Lindy Søndergaard har begge deres forslag med igen til denne generalforsamling. Så det 
bliver spændende, hvad generalforsamlingen mener om disse. Jeg er selv gået med som forslagsstiller på 
Pers forslag, fordi jeg synes det er et godt og sympatisk forslag. 
 
NY ”hjemmesiden” til Grundejerforeningen Keilstruplund: 
Det var en lang og sej fødsel. Og opvæksten har også været præget af udfordringer. Personligt er jeg aldrig 
blevet fortrolig med den NYE hjemmeside. Og der mangler fortsat mange ting, som burde gøres og lægges 
ind på hjemmesiden. 
Den 21. september 2021 kunne jeg officielt klippe snoren over til den nye hjemmeside. Jeg skrev sådan til 
jer: 



Grundejerforeningen Keilstruplund 
Generalforsamling 2022, 17. maj 2022 
Formandens skriftlige beretning 
 

2 
 

Det er med stor glæde, at jeg byder alle grundejere i Keilstruplund til den længe ventede nye hjemmeside. 
 
Jeg håber, at I nu vil oprette jer som bruger på hjemmesiden. Gerne flere bruger pr. hus. 
 
Hjemmesiden er på ingen måder færdig. Og det bliver den måske aldrig. Det vil være dejligt, hvis du vil 
komme med forslag til ting, du kunne tænke dig kom på hjemmesiden. Bidrag også meget gerne med 
spørgsmål, som du ønsker svar på. Bestyrelsen vil løbende udbygge hjemmesiden. 
 
Samtidig er og bliver hjemmesiden jo et særdeles vigtigt arkiv for os alle. Det er her, vi skal kunne finde alle 
dokumenter vi har brug for: Referater, regnskaber, vedtægter, Deklarationen, spørgsmål / svar osv. 
 
Så tillykke til os alle sammen og ta’ godt imod den nye hjemmeside. Brug den og kom endelig med din 
mening og gode råd. Og skriv endelig, hvis der er noget du savner på hjemmesiden. 
 
Det meste indhold og opbygningen af hjemmesiden er velkendt fra den gamle hjemmeside. Og det er jo trygt 
og dejligt. 
Et par nye ting er der blevet plads til: 
 
Spørgsmål / Svar katalog (FAQ) 
Her er det tanken, at bestyrelsen vil samle en række spørgsmål som vi finder relevant for grundejere i 
Keilstruplund. Du kan selvfølgelig bidrage, så skriv bare til os, hvis du har spørgsmål. 
Bestyrelsen forsøger at svare på spørgsmål efterhånden, som de dukker op fra grundejerne. 
FAQ bliver løbende opdateret med spørgsmål og svar – og du kan også stille spørgsmål til bestyrelsen via 
Facebook og/eller mail 
 
Liste over anbefalede firmaer, som anvendes af medlemmer til serviceydelser 
Det kan være vinduespudserfirmaer, rengøringsfirmaer, rens af fliser, rens af tagrender, havefirmaer, 
slamsugning etc. 
Det betyder helt konkret, at du skal fortælle bestyrelsen hvilke firmaer du har aftaler med – om hvad – hvad 
du betaler for den konkrete ydelser. 
Så kan det måske på sigt udvikle sig til at vi kan få forsk. rabataftaler med de forsk. firmaer, altså en slags 
stordriftsfordel. 
 
Håndværkerlisten 
Her optages forsk. håndværkere, som kender vores bebyggelse og indretningen af huse i Keilstruplund. Det 
betyder som oftest, at der i Keilstruplund er gode erfaringer med at bruge de pågældende håndværkere. Det 
vil også sige, at pris og kvalitet er i god harmoni med hinanden. 
Alle grundejere kan komme med forslag til håndværkere, der skal på denne del af hjemmesiden. 
Det betyder også omvendt, at hvis du har dårlige erfaringer med én af de håndværkere, der står på listen, så 
giv os besked i bestyrelsen med en kort begrundelse. 
Bestyrelsen kan her efter besluttet, at fjerne den pågældende håndværkere fra hjemmeside. 
 
Jeg har prøvet at få bestyrelsen med på, at vi kastede lidt flere ressourcer ind i hjemmesiden ved at betale 
os fra noget af det redaktionelle arbejde. Men det var der ikke stemning for, da bestyrelsens vurdering var, at 
vi kan dække det nuværende behov for at holde hjemmesiden i gang og løbende foretage de forsk. 
tilretninger og forbedringer med de eksisterende kræfter i bestyrelsen. 
 
Vi fortsætter med vores Facebook-gruppe (den lukkede gruppe for Keilstruplund) 
Hjemmesiden betyder ikke at vi har lukket ned for Grundejerforeningens lukkede gruppe på Facebook. Det 
har helt klart været en ubetinget succes. Og en god og hurtig kommunikationskanal for bestyrelsen. 
Selvfølgelig ærgerligt at de sidste få grundejere aldrig valgt at komme med i gruppen. 
 
Alt hvad der har at gøre med Grundejerforeningens organisatoriske drift flytter nu over på hjemmesiden. Det 
betyder, at du fremover vil finde referater og bilag fra bestyrelsesmøderne. Indkaldelse til generalforsamling 
og de materialer der skal anvendes på generalforsamlingen. 
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Facebook vil blive brugt til de hurtige nyheder og beskeder. Facebook er jo også yderst velegnet til hurtig 
debat og udveksling af synspunkter på tværs af Grundejerforeningen. Vi synes faktisk at Facebook har 
medvirket til at der er et højere, bedre og hurtigere informationsflow i Keilstruplund. 
 
Så min opfordring er brug fortsat Facebook til dialog med hinanden, men også til dialog og spørgsmål til 
bestyrelsen. 
 
Sociale aktiviteter i Keilstruplund: 
Selvom vejret ikke var med Sankt Hans fejring i Keilstruplund sidste år, så holdt vi fast i traditionen. 
Og det skal vi selvfølgelig også fortsætte med. 
 
Fastelavn i Keilstruplund var atter en stor succes og solen tilsmilede os. Og endda med de tre nye 
børnefamilier som deltagere. 17 børn og 23 voksne deltog i festlighederne. 
Stor tak til Pernille og Simon, nr. 27 og Katrine, nr. 65 for værtskabet. 
Næste års værtskabet overdrages til nr. 1 og nr. 65. 
 
Også i år var vi heldige med vejret og fik dejlig solskin til arbejdsdagen lørdag den 07. maj 2022. Her mødte 
20 personer frem sammen med et par store og mindre børn. Og vi havde en rigtig hyggelig lørdag, hvor vi fik 
udført en masse arbejdsopgaver. Og så kronede vi en hård dag med dejligt smørrebrød og en øl/vand samt 
dejlig kage på toppen. Tak til jer den mødte frem. Jeg er altid specielt glad, når jeg ser de nye grundejere i 
bebyggelsen dukker op til arbejdsdagen. 
 
Om det kan henregnes under en social aktivitet, skal jeg ikke gøre mig til dommer om. Men det var hyggeligt 
at Susan Norlin, nr. 31 i år sørgede for et flot juletræ med lys i ved legepladsen. En tradition, der er kommet 
for at blive. Også tak fordi de pæne krukker, der altid findes ved indkørslen til Keilstruplund og rundt i 
bebyggelsen. 
 
Hvis nogen af jer skulle have mod på opgaven mangler vi en ”blomsterpige” i Keilstruplund. Anne-Lisbeth 
Juhl, nr. 12 har fralagt sig opgaven. Så i et stykke tid er de nye grundejere i Keilstruplund ikke blevet mødt 
og budt velkommen med en dejlig buket blomster fra os alle sammen. Det kunne være godt at få liv i den 
tradition igen. Jobbet er ledigt. 
 
Tak til de mange aktive i Grundejerforeningen og i udvalgene: 
Det er jo altid farligt at fremhæve nogen frem for andre. Og jeg kan jo også komme til at glemme nogen. Jeg 
vil gerne som afgående formand sige tak til de mange aktive i Grundejerforeningen og specielt i vores 
forskellige udvalg. Tak for jeres indsats og arbejde til gavn for os alle. Særligt til tovholderne i udvalgene: 
Henrik Lucas Hansen, Merete Ringsholt og Martin Halsteen. 
Som afgående formand vil jeg gerne nævnte et par navne og sige særligt tak fordi I altid stiller op, når der er 
brug for en håndsrækning eller en opgave, som skal udføres. 
Tak til Niels Holten-Tingleff, Bent Guldborg, Peter Engholm, Bent Høgsberg, Kim Peter Jacobsen, Susan 
Norlin, Frank Steen, Familien Juhl og Lindy Søndergaard. I er bare med jeres indsatser; stor eller lille, utrolig 
værdifulde for Keilstruplund.  
 
Tilbagetrækning af haver, der har bredt sig ud på fællesarealerne trukket – indsatsen retter sig mod 
grundejere i Blok B og Blok D: 
Bestyrelsen har gennem de seneste generalforsamlingsperioder drøftet udfordringerne med at få haverne 
ført tilbage til de oprindelige størrelser i Blok B og Blok D. Til at understøtte de videre drøftelser har 
bestyrelsen udarbejdet og vedtaget en 6-punktsplan, som i sidste ende kan munder ud i, at hvis 
Grundejerforeningen ikke kan blive enig med den pågældende grundejer efter en dialog, så kan der indgås 
en aftale om, at haven skal føres tilbage til de oprindelige størrelse ved et kommende ejerskifte. Bestyrelsen 
har selvfølgelig også det fokus, at der måske er enkelte grundejere der vil kunne vinde hævd på at have den 
større have. For at Grundejerforeningen kunne stå bedre i dialog med de forskellige grundejere fik vi 
landinspektørfirmaet CS Land til at opmåle haverne i Blok B og D her i foråret 2021. Opmålingen resulterede 
i to oversigtstegninger, hvor man kan se hvilke grundejere, der i de to blokke, som har bredt sig mere eller 
mindre ud på fællesarealet. Til generalforsamlingen 2021 havde Henrik Juhl, nr. 12 fremsat et forslag om 
fastfrysning af de eksisterende grænser. Forslag blev ikke vedtaget på generalforsamlingen, hvorfor 
bestyrelsen stod i præcis samme situation som før generalforsamlingen. Derfor gik jeg i gang med forskellige 
sondringer i første omgang med grundejere i Blok B.  
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Et flertal af bestyrelsen bestående af Martin Halsteen, nr. 67, Ole Norlin, nr. 31 og Ole Gregersen, nr. 48 
udarbejder nogle retningslinjer, som vi ønsker skal kunne lægges til grund i den videre dialog med de 
relevante grundejere i Blok B og Blok D. Vi ønsker at arbejde videre via dialog med de enkelte grundejere 
som har de haver, der har bredt sig for meget ind på fællesarealerne. Vi har samtidig i henhold til den 
fastlagte plan i bestyrelsen, fastsat en bagatelgrænse på op til 3 meter, men det afgørende for os er, at vi 
skelner mellem anvendeligt og uanvendeligt fællesareal – og ikke så meget med meterangivelser. 
Formanden får dermed opbakning til at gå videre i dialogen med de relevante grundejere. 
Grundejerforeningens advokat inddrages og er rundt på besigtigelsestur i Keilstruplund for at danne sig et 
indtryk af problematikken. På den baggrund udarbejder advokat to notater til bestyrelsens brug og advokat 
deltog i et bestyrelsesmøde i december måned 2021. 
 
Bestyrelsen konstaterer nu, at alle haver, som bestyrelsen ønskede skulle rykkes tilbage fra fællesarealet, er 
på plads efter dialog mellem grundejerne og grundejerforeningen. 
Der er fjernet buskads og rodfræset i flere omgange på fællesarealet ved haver, der har bredt sig ud på 
fællesarealet ved blok B. Der er også sået nyt græs på fællesarealet. Vi er ikke helt i mål endnu, men 
forventer at komme det her i løbet af foråret 2022. 
Der er således aftaler med hus nr. 4, 8, 10, 12, 40, 46 og 50.  
 
Der er enighed om, at der ikke gøres yderligere i forhold til hus nr. 6 og nr. 34.  
 
Blok E – Kongevejsrækken – særlige forhold gør sig gældende 
Da alle hække i Blok E står på fællesarealet sender vi beslutning fra april måned 2021 om at tildele 
brugstilladelse til hække på fællesarealet (ca. 10 meter fra husets facade) til alle grundejere i Blok E. Det vil 
selvfølgelig være op til den enkelte grundejer i Blok E op til de vil rejse en sag om hævd på baggrund af 
bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen ønsker på ingen måde, at der sker nogen form for optrapning af 
spørgsmålet. Vi håber derfor at alle vil respektere vores afgørelse. Når der sættes huse til salg i Blok E vil 
bestyrelsen fremadrettet fremsende advokatens notat til den ejendomsmægler, der står for salget og senere 
sendes det også til køberen med henblik på evt. beslutning om videreføring af aftalen eller opsigelse af 
denne.  
Konkret betyder det, at der er plantet NYE hække ud til skråningens naturlige anatomi, altså der hvor den 
knækker – det betyder maximalt 10 meter fra eget hus.  
Men I skal være opmærksom på, at I skal kunne håndtere at stå på den anden side og klippe hækken. 
Samtidig har bestyrelsen bedt mig informere jer om følgende:  
• I skal selv holde hækken på begge sider. 
• I skal undgå at lukke jeres haver til, gælder naboen til begge sider.  
Forstået som fra de 8- 8,5 meter til 10 meter, forstået som de sidste par meter fra eget skel og ud til den nye 
hæk.  
Juridisk får de pågældende grundejere nu råderet over et stykke fællesareal mod at holde hækken, der er 
placeret på fællesarealerne.  
 
Parkering i Keilstruplund og vigepligtsforhold i krydset Mølledamsvej/Nobisvej/Keilstruplund 
Det er lykkes bestyrelsen med Merete Ringsholt i spidsen, at få Kommunen til at optegne ”hajtænder” 
(optegning af vigepligtsforholdene på vejen) i krydset, således at der er ubetinget vigepligt fra Nobisvej og fra 
Mølledamsvej. Vi skal dog fortsat i Keilstruplund være opmærksom på, at når vi kører ud af Keilstruplund 
sker det hen over brosten, svarende til at der er et fortov, derfor skal du fortsat være opmærksom på din 
hastighed ud af Keilstruplund. 
 
Vi er fortsat hårdt plaget af, at mange ansatte i Autohuset Vestergaard A/S parkere hele dagen primært i den 
nederste del af Keilstruplund. Bestyrelsen og flere af grundejerne i begyndelsen af Keilstruplund har forsøgt 
at gøre noget. Vi har skrevet mails til den daglige leder af Autohuset, vi har holdt møde med samme person, 
vi har sat sedler i de parkerede biler og vi har selvfølgelig også forsøgt med den direkte dialog med dem, der 
parkerede deres bil i Keilstruplund. Lige lidt hjælper det, desværre. 
Jeg har derfor her den 05. maj 2022 på foranledning af Grundejerforeningen for Nobisvej deltaget i et møde i 
vejkrydset ved børnehaven, hvor jeg fik præsenteret vores udfordring for Court Møller (B), som er formand 
for Kommunens Klima- og Miljøudvalg. Og hvad bedre var Court Møller fik ved selvsyn set hvor mange der 
ruller ind til parkering på en halv times tid fra lidt før kl. 8 til kl. 8:30.  
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Møde 17. august 2021 med konsulent John Olsen fra SWECO: 
Efter mødet konkluderer bestyrelsen: 
John Olsen er kompetent indenfor rør drift og har haft mange stillinger før hans position i SWECO, 
blandt andet teknisk chef for Hillerød hospital. 
John vil være i stand til at støtte Keilstruplund med løsningsforslag og udarbejdelse af 
udbudsmateriale. Herunder også saglig understøttet udrulningsplan med prioritet i blokke. 
John vil også kunne tilbyde gennemlæsning og vejledning i forhold til service aftale på varmecentral. 
Vi beslutter at nedsætte et teknikudvalg der vil samarbejde med John Olsen igennem SWECO. Formanden 
for dette udvalg vil blive Martin Halsteen.  
 
Desværre mister vi kort efter kontakten med John Olsen og SWECO. 
 
Jeg får så genoptaget kontaktet til SWECO kort tid før jul 2021. John Olsen har på det tidspunkt forladt 
firmaet og er nu ansat et andet firma. 
 
Ole Norlin og Ole Gregersen afholdt fredag den 07. januar 2022) et møde med 2 konsulenter fra 
konsulentfirmaet SWECO. 
Mødet havde til formål, at konsulenterne skulle have svar på en række spørgsmål og en nærmere uddybning 
af vores ønsker til deres bistand i forbindelse med et kommende renoveringsprojekt i Keilstruplund.  
Vi var så heldige, at Bjørn Eliasen (nr. 47) kom til og vi fik lov til at se hans hus, som står totalt skilt ad, så 
der var frit udsyn til ingeniørgangen og ikke mindst til rørføringen op i det nederste badeværelse. Og 
SWECO-folkene fik også indtryk af de mange udfordringer der vil være med et projekt som omfatter 
udskiftning af alle 5 rør i ingeniørgangen. SWECO udarbejder nu et tilbud til os på, hvad det vil koste os at 
blive rådgivet af dem i den videre proces frem mod en beslutning i Keilstruplund på en generalforsamling, 
formentlig først i 2023. SWECO’s skriftlige tilbud vil vi behandle på bestyrelsesmødet i februar måned 2022. 
Status er nu, at jeg får etableret kontaktet med John Olsen i hans nye firma WSP Denmark. 
Og på den baggrund har vi takket nej til at fortsætte samarbejdet med SWECO. 
På bestyrelsesmødet i marts måned 2022 behandler vi de to tilbud vi har modtaget fra firmaet WSP 
Denmark A/S v/ John E. Olsen. Desværre er bestyrelsen ikke umiddelbart i stand til at træffe en beslutning. 
Og hermed overlades spørgsmålet om nye rør og evt. varmeforsyning til den kommende bestyrelse. 
 
Implementering af haveplan:  
Havearkitekt Birgitte Busch har lavet en plan for området. Vi har afsat 80.000 kr. på budgettet for 2021/2022. 
Vi beslutter at sætte følgende i gang: Beplantning af kirsebærtræer ved nr. 2. Resten af listen af initiativer 
holdes åben og der besluttes løbende hvilke der sættes i gang. 
 
Der var efterfølgende enighed om, at prisen for plantning af kirsebærtræerne ved indkørslen var høj. Det 
blev derfor besluttet, at vi fremadrettet vil tilstræbe selv at købe planter på en planteskole, og at Søren 
Frimann, vores havemand, står for plantning. 
 
Beslutning om ny type Velux ovenlysvinduer i Keilstruplund: 
Efter et langt tilløb og en enkelt omvej fik vi en NY type ovenlysvindue på plads. Modellen er stadig 
fladtagsvindue med åbningsfunktion og hvis vi skal undgå spær udligninger (hvilket vi skal) så er 
betegnelsen for vinduet nu: CVU 80x80 Som I kan se af målene betyder det, at vinduet bliver kvadratisk frem 
for det rektangulære, som vi har det i dag. Dog skal I være opmærksom på, at alle argumenter om mere lys 
og bedre energi løsning er naturligvis stadig gældende samt at det er nemmere at montere for en tømre. 
Eneste forskel er, at vores 60x90 vindue ikke længere tilbydes. Det udbydes kun som et 90x60, hvilket vil 
kræve en spærudligning.  
 
Det fremtidige ovenlysvindue i Keilstruplund har betegnelsen Velux CVU 80x80. Og at de øvrige forhold 
omkring placering og antal m.v.  
 
Vi skal hurtigst muligt have tilrettet de Fælles Regler med denne beslutning. 
 
Har nogen lyst til at se de nye ovenlysvinduer er der to styk monteret hos nr. 71. 
 
 



Grundejerforeningen Keilstruplund 
Generalforsamling 2022, 17. maj 2022 
Formandens skriftlige beretning 
 

6 
 

Hvordan ser økonomien ud i Keilstruplund for 2022 og 2023: 
Se årsregnskabet for 2021. Og kig også på bestyrelsens budgetforslag for 2022 og 2023. 
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage en kontingentstigning på 150 kr. pr. hus pr. måned 
med virkning fra 1.7.2022. Aconto varme foreslås af bestyrelsen at være uændret i 2022-budgettet. Der 
afsættes i budgettet for 2022 og 2023 75.000 kr. pr år i budgettet til fældning og nyplantning efter konkret 
rådgivning af ekstern konsulent. Bestyrelsen er bevist om, at det vil medføre et underskud på ca. 180.000 kr. 
i de næste to år, hvilket vi finder forsvarligt. Herefter forventes der et overskud. Med et budget i underskud 
kan det belaste likviditeten på vores budgetkonto, og det kan derfor blive nødvendigt at trække på 
foreningens opsparing, hvis der i de næste år kommer væsentlige udgifter, som uventede og dermed ikke er 
omfattet af budgettet. 
Bemærk vi betaler fortsat negative renter af vores likvide formue. 
 
Bestyrelsen har drøftet og fastsat honorar til foreningens kasserer for 2022. Måske er det snart tiden, hvor 
honoraret fastfryses på et fast beløb og ikke stiger fortsat hvert år. Honoraret var i 2020 34.074 kr. Og i 
regnskabet for 2021 er honoraret 34.755 kr., svarende til en stigning på ca. 2%, som blev fastsat af 
bestyrelsen sidste år. Bestyrelsen beslutter en stigning på kassererens honorar på 695 kr. for 2022, 
svarende til ca. 2% af det nuværende honorar. 
 
Generalforsamling 2022/2023 – forslag fra Karl Gammelmark om at vi fremover afholder 
generalforsamling på en lørdag: 
At vi holder generalforsamling lørdag eftermiddag startende kl. 13 og afslutter den med en middag for de 
grundejere, som ønsker det kl. 18.00-18.30 på foreningens regning. 
 
Beretning fra elbil-udvalget og haveudvalget: 
Da begge udvalg har deres eget punkt på generalforsamlingen, hvor I får en status på deres arbejde, så har 
jeg ikke skrevet noget om deres arbejde. Jeg skal nævne, at vi to gange på bestyrelsesmøder har haft 
besøg af elbil-udvalgets formand Henrik Lucas Hansen. 
 
Mundtlig beretning – kort: 
Jeg vil kort omtale følgende emner på selve generalforsamlingen: 
 

• Retningslinjer for bygning af nyt skur – herunder ændring af de eksisterende regler for 
påbygning/tilbygning til et eksisterende skur 

• Retningslinjer for drivhuse i Keilstruplund 

• Kloakker, rottesikring, eftersyn af rottespærre 

• Bestyrelsens samarbejde i generalforsamlingsperioden 
 
 
 
Ole Gregersen, formand (nr. 48) 
12. maj 2022 


