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Referat  
 
 
 

Møde i Grundejerforeningen Keilstruplunds bestyrelse tirsdag den 03. maj 2022 2022, kl. 
19:00.  
Mødet afholdt hos Merete Ringsholt, nr. 20. 
 
__________________________________________________________________________ 
Mødt var: Karl Gammelmark, Ole Norlin, Merete Ringsholt og Ole Gregersen 
Gæster: Kim Peter Jacobsen, nr. 38. 
Referent: Merete Ringsholt / Ole Gregersen 
Mødeleder: Ole Gregersen 
 

Grundet tidsnød var der ikke udarbejdet en sædvanlig dagsorden med sagsfremstilling og bilag af 

formanden. Bestyrelsesmødets blev afviklet efter notat udsendt af formanden: 

 

 Indledende drøftelse af retningslinjerne for bygning af nye skure i Keilstruplund med Kim 
Peter Jacobsen, nr. 38 (Ole G) 
 

 Opdatering af dokumentet: ”Fælles regler”. Dokumentet skal f.eks. opdateres med nyeste 
info om tagvinduer (Ole N) 

 

 Vi skal også have specificeret nogle retningslinjer for drivhuse og trampoliner (størrelse, 
afstand til skel, krav om nedgravning m.v. (Ole N) 
 

 Retningslinjer for renoveringsarbejde (støjgener) i weekenden (Merete) 
 
Arbejdsdagen lørdag den 7. maj 2022 med start kl. 09:30: 
 
Arbejdsopgaver: 
 
Susan Norlin (nr. 31) har nogle forslag til opgaver på arbejdsdagen (afhænger af hvor mange der 
møder op): 

 Reparere basketball plade/net. Der er indkøbt ny basketball plade, det gamle net kan 
genbruges. 

 Skære græskanter langs fortovet ud for bålpladsen. 

 Skære græskanter på legepladsen, bl.a. rundt om basketballbanen 

 Feje ved sandkassen og legehuset 

 Slibe og male udsatte steder på gynge- og legestativ, typisk nederst på stolperne (vi har 1 
bøtte maling tilbage). 

 Fjerne nedhængende grene på kongevejstrappen (ca. midt på trappen) samt hen over 
fortovet langs Mølledamsvej og lavt hængende grene langs græsrabatter som generer 
Hansons græsslåning (stykket langs vejen mellem svingene ud mod Trianon og stykket 
mod vejen langs hække mellem Blok D og E) 

 Feje kongevejstrappen samt sti/trappe ned forbi varmecentralen 

 Luge ukrudt langs bøgehækken rundt om ”hundeluftergrunden” (mod vej) 
 
+ arbejdsopgaver fra notatet fra markvandringen den 07. april 2022 
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+ arbejdsopgaver (sammenfald med Susans opgave nr. 8) med Brigitta/Bjørn, nr. 3: oprensning af 
vores bøgehæk mod Keilstruplund/Nobisvej. Og det gamle træhegn inde i hækken bør også 
fjernes. 

+ arbejdsopgaver fra Peter Engholm, nr. 25 – rense, fjerne ukrudt, opfriske og rive petanquebanen 
 
+ arbejdsopgave fra Lindy Søndergaard, nr. 40 – renser bedene ved vendepladsen 
 
Praktiske opgaver: 
 

 Diverse indkøb til arbejdsdagen, materialer m.v. 

 Alle skal medbringe kaffe, te + eget krus 

 Købe croissanter + mælk 

 Drikkevarer, tjekke hvad vi har i skuret 

 Bestille smørrebrød 

 Andet der skal aftales 
 
 
 
Opfølgning og status vedr. generalforsamlingen den 17. maj 2022: 
 

 Evt. nyt om valgene 

 Der er ikke kommet almindelige forslag (endnu) 

 Der er kun fremkommet et vedtægtsændringsforslag fra Per og Ole 

 Praktikken 
 
Referat 

 

 
Ad 1. Arbejdslørdag den 7. maj 2022.  
Der var spørgsmål fra formand Ole Gregersen om arbejdsdagen skulle aflyses pga. få tilmeldte.   
Det blev dog besluttet at bibeholde arbejdsdagen den 7.5. Og måske på sigt stile mod at have to 
arbejdsdage årligt. Der er generelt mange opgaver at tage fat på. Næste arbejdsdag foreslås til 
september måned 2022.  
Arbejdsopgaverne fordeles ved morgenkaffen. Formanden sørger for en liste med opgaverne samt 
drikkevarer og morgenbrød. Og Merete Ringsholt for smørrebrød til frokosten.  
 
Ad. 2. Tegninger til nye skure.  
Bestyrelsen har et behov for at der udarbejdes ny tegning til brug fremover. Der er kommet nye 
materialer med ændrede mål, og flere grundejere ønsker at udvide deres nye skur. Bestyrelsen har 
fastholdt nogle principper, men har givet dispensation således at flere skure er længere end det 
oprindelige skur i Keilstruplund. Bestyrelsen har inddraget Kim Peter Jacobsen, nr. 38 i vores 
overvejelser. Og Kim deltog i dette punkt. Vigtigt er, at profil og tværsnit samt hældningsgrad skal 
bibeholdes for at bevare det oprindelige udtryk.  
Hvis skuret ønskes større end det oprindelige, kan der gives dispensation til at det øges med f.eks. 
med et spærfag i længden. Bestyrelsen når ikke til en konklusion, som gør det muligt at få et 
forslag med på denne generalforsamling. 
 
Ad 3. General forsamling den 17.5.2022.   
Merete Ringsholt står for indskrivningen.  
Bestyrelsen sørger for forplejning m.m. til GF, da der ikke er kantineordning i Idrætscentret.  
Beretningen og indkomne forslag udsendes fra formanden inden generalforsamlingen. 
Der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer og ny formand. 
Vi beslutter at støjgener drøftes på generalforsamlingen inden bestyrelsen evt. fastlægger 
retningslinjer for renoveringsarbejde i weekender. 
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Karl Gammelmark vil arbejde videre med et forslag til retningslinjer for drivhuse ((størrelse, afstand 
til skel m.v.) 
Ole Norlin rejser også en gammel diskussion om trampoliner i Keilstruplund, herunder krav om 
nedgravning m.v. – bestyrelsen ønsker på nuværende tidspunkt ikke at gå videre med det punkt. 
 
Næste møde afholdes den 12.5.2022 hos Karl Gammelmark, nr.23. 
 
Ad 4. Eventuelt.  
Grundejerforeningens havemand Søren Frimann har efter aftale mellem formanden og 
grundejerne i nr. 34 været i gang med at fjerne buskads mm på foreningens del af skråningen ved 
nr. 34. Der har i dialogen med nr. 34 og på markvandringen den 07. april 2022 været enighed om i 
bestyrelsen, at der skråningen/volden ved nr. 34 skal renoveres og der skal være en ny 
beplantning, som bekostes og besluttes af Grundejerforeningen i samarbejde med nr. 34.  
Grundet forskellige opfattelser af, hvad der er besluttet og aftalt mellem nr. 34, havemanden og 
formanden vælger Ole Norlin tirsdag den 03. maj 2022 at stoppe havemandens arbejde. 
Bestyrelsen modtager umiddelbart før bestyrelsesmødets start en mail fra nr. 34 med forslag til, 
hvad de ønsker der skal foretages på skråningen/volden og med forslag til beplantning m.v. 
 
Bestyrelsen beslutter efterfølgende, at Ole Norlin skal stå for det videre arbejde med rydning af 
skråningen, ny beplantning i samarbejde med nr. 34. Nr. 34 indhenter tilbud på rydning af 
skråningen/volden, som forelægges bestyrelsen/Ole Norlin til godkendelse. 
 
 
Referent: 
 
Merete Ringsholt, nr. 20 
Ole Gregersen, nr. 48 
 
 


