
Dagsorden / Referat med bilag

Møde i Grundejerforeningen Keilstruplunds bestyrelse tirsdag den 22. februar 2022, tirsdag den
15. marts 2022 kl. 19:00.
Mødet afholdt hos Ole Gregersen, nr. 48
Møde nr. 8/2021/2022. Møde nr. 4 og møde nr. 5 er aflyst.

Mødt var: Merete Ringsholt, Ole Norlin, Karl Gammelmark, Martin Halsteen og Ole Gregersen
Referent: Martin Halsteen (nr. 67)
Mødeleder: Ole Gregersen (nr. 48)

Ved mødes start kl. 19 har vi besøg af Kim Peter Jacobsen (nr. 38) til en indledende drøftelse af
principper for forslag til bygning af nyt skur i Keilstruplund. Desværre var Kim syg. Punktet er
udsat til næste møde.

Punkt 0: Godkendelse, supplering af dagsorden.
Punkt 1: Opfølgning på og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18. januar 2022.
Punkt 2: Opfølgning fra møde nr. 7 og beslutning vedr. samarbejde med konsulentfirmaet SWECO
med henblik på at få et beslutningsgrundlag til generalforsamlingen i maj måned 2022.
Her behandler vi også det tilbud vi har modtaget fra firmaet WSP Denmark A/S v/ John E.
Olsen
Punkt 3: Indledende drøftelse af budgettet for 2022 og 2023.
Punkt 4: Beslutning om evt. udsættelse af mødet i marts måned 2022 om elbiler og opladning i
Keilstruplund (Henrik Lucas Hansen, nr. 37 fra elbil-udvalget deltager i punktet fra kl. 21:00)
Punkt 5: Henvendelse(r) fra grundejere, herunder evt. forslag om indkøb af redskaber. Og generel
orientering fra formanden. Opfølgning på en række sager.
Punkt 6: Fornyet drøftelse af og beslutning om forretningsorden for bestyrelsesarbejdet.
Punkt 7: Eventuelt, næste møde mv.

Indhold



Punkt 0 Godkendelse, supplering af dagsorden.

INDSTILLING: Det indstilles, at dagsorden godkendes.

SAGSFREMSTILLING
Der er ved fristens udløb ikke modtaget nogen punkter til behandling på mødet.

Referat

Dagsorden godkendes.

Punkt 1 Opfølgning på og godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 18. januar
2022

INDSTILLING: Det indstilles, at vi med udgangspunkt i Martins seneste udkast til referat fra
bestyrelsesmødet den 18. januar 2022 drøfter opfølgning på mødet og de beslutninger der blev
truffet på mødet (referatet vedlægges ikke, da vi har ikke har kunnet opnå enighed om det). Og at
vi forsøger at nå til enighed om et referat fra mødet den 18. januar 2022.

SAGSFREMSTILLING
Bestyrelsesmedlemmerne har haft udkast til godkendelse og flere konkrete forslag til formuleringer
for punktet eventuelt, som man selv må medbringe til mødet. Bestyrelsen er delte i to grupperinger
på referatet. Det udkast, som er udarbejdet af Karl Gammelmark støttes af Merete Ringsholt og i
sagens natur Karl selv. De udkast som Martin har udarbejdet i samarbejde med Ole Gregersen
støttes af Martin Halsteen, Ole Norlin og Ole Gregersen.
Ole Gregersen vil ved mødets start omdeler et bilag med forslag til formuleringer af punktet
eventuelt (bilag 1 )

Referat
Med henvisning til bilag besluttes formulering nr. 4 med tilføjelsen: ’'og kommunen arbejder med en
indsamlingsordning a la ”storskraldsordningen” og med denne tilføjes referat så kan det godkendes
og udsendes.

Punkt 2: SWECO

INDSTILLING: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter begge oplæg fra SWECO. Formanden
indstiller, at vi indleder et samarbejde med SWECO med henblik på at få et beslutningsgrundlag
udarbejdet til generalforsamling med henblik på beslutning om den videre proces med hensyn til
udskiftning af rør i Keilstruplund og evt. ændret varmeforsyning.
økonomiske konsekvenser: Udgift på kr. 100.000 inkl. moms.

SAGSFREMSTILLING
På møde nr. 7 fik bestyrelsen en orientering fra mødet med SWECO.
Bestyrelsen besluttede, at afvente tilbud for at vurderer videre forløb (her forstås behandling på
generalforsamling) i stedet for at tage en ja/nej beslutning til et bestyrelsesmøde.
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Med udgangspunkt i drøftelsen på bestyrelsesmødet har formanden drøftet vores behov for at få et
beslutningsgrundlag til generalforsamlingen med SWECO, da vi ikke er klar til at gå ombord i en
stor og økonomisk krævende beslutning. Dette også i respekt for generalforsamlingen som øverste
myndighed. Og at der fortsat i bestyrelsen ikke er enighed om vi skal udskifte rørene 1:1. Og
ligeledes heller ikke om skift til anden varmekilde. På den baggrund har vi nu modtaget to tilbud fra
SWECO

Formanden har bedt SWECO om følgende:
1)
Hvad vil jeres bedste bud, prisoverslag være på hvis I også skal påtage jer den totale rådgivning:
udbud, valg af firma til opgaven og byggestyring.
Altså hvad er jeres bedste bud på udgifterne, der kommer oveni jeres tilbudspris for rådgivning
frem til endelig beslutning. Det sidste har firmaet ikke ønsket at komme med.

Vi er også enige om, at når udgiften til rådgivning har den størrelse som den har, vil vi i bestyrelsen
ikke kunne træffe beslutningen i februar måned 2022, men vi vil indkalde og forelægge projektet og
udgifterne for generalforsamlingen med henblik på godkendelse. Og det er her hvor beregningen
af den totale renoveringsudgift (overslag, skøn eller hvad vi nu skal kalde det) bliver afgørende
nødvendigt.

Vores vurdering er, at ejerne ikke vil kunne sige JA til en udgift til rådgivning uden at kende et
fornuftigt estimat på den totale udgift til udskiftning af rør i husene 1:1.

Bilag 2
Bilag 2A

Formanden skriver til SWECO:

“Tak for et meget overskueligt materiale (tilbud) fra jer. Jeg er ikke faldet af stolen over den
samlede pris, men det der kunne være godt for mig og bestyrelsen, er at få trukket prisen helt op til
at vi i samarbejde med jer sender et udbud på gaden, vi vælger en entreprenør og I har ansvaret
for byggetilsynet med opgaven. Håber I forstår mig. Så vidt jeg kan se og tolke jeres tilbud stopper
det ved at vi træffer en beslutning, men der kommer jo også en fase efter beslutningen. Er der
noget jeg har misforstået eller måske ikke være klar nok om i vores samtale.

Altså hvad koster det at blive taget i hånden af SWECO, når beslutningen er truffet (f.eks. vi skifter
alle rør som de er i dag 1:1). Og I skal for os udforme udbudsmaterialet (i samarbejde med os). Og
I skal efterfølgende hjælpe os med at vælge det rigtige firma – og sluttelig skal I være
tilsynsførende på renoveringen/det udførende firma.“

SWECO skriver:
“Det er helt rigtig forstået at vi lige nu kun giver et tilbud/estimat frem til at I tager en beslutning.

Grunden til dette er at vi vurderet at det bliver for usikkert, når vi ikke ved hvilken løsning I vælger
at gå med. Andre usikkerheder er at vi ikke kender en byggetid og derfor har svært ved at regne
timer ud til tilsyn.
Derfor fik I ikke dette, da vi mente at det blev for meget gætteri.“

SWECO skriver videre:
”Hvis I ønsker at vi kommer med et timeoverslag, så vil jeg snakke med mine kollegaer i morgen,
og se om vi kan komme med et estimat. Hvis vi gør det, så vær opmærksom på at det igen vil
være efter medgået tid, og at vi ikke på nogen måde kan love at det estimat holder. Der er så
meget usikkerheder på nuværende tidspunkt, at det kan blive meget dyrere.”

På baggrund af bestyrelsesmødet skriver formanden til SWECO:

2)
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Vil det være muligt for jer, at beregne/anslå hvad vil være den totale udgift (ikke på
rådgivningsdelen) men på udskiftning af de 5 rør i de 5 blokke. Og I skal beregne det ud fra de
forudsætninger vi kender i dag og med udskiftning 1:1. Og I skal ikke medregne udgifterne til
udskiftning af rør mellem blokkene, men udelukkende fra varmecentralen og ud i de 72 huse.
Vi er indforstået med at betale for den beregning.
Vi vil dog kende jeres pris for den opgave på forhånd inden vi siger go.

SWECO skriver:
“Selv tak for en god snak. Som lovet kommer her et tilbud på at komme med et estimat på et
samlet budget, der indeholder alle byggeudgifter. (dit punkt 2).

Vær opmærksom på at jeg har indregnet moms i vores timepriser denne gang.

Når vi laver denne del af opgaven, vil vi også kunne være meget mere skarpe på hvad vores
honorar er, da vi så kender omfanget meget bedre.”

Bilag 3

Hvis SWECO skal kunne nå opgaven til generalforsamlingen skal de have go fra os senest ved
udgangen af februar måned 2022.

Her behandler vi også det tilbud vi har modtaget fra firmaet WSP Denmark A/S v/ John E.
Olsen.
Bilag 5
Bilag 5A

Referat
Det skal præciseres i WSP tilbud om et beslutningsgrundlag vil være løsninger med pris.
Hvis dette viser sig at være korrekt vil bestyrelsen gå videre med tilbuddet fra WSP om et
beslutningsgrundlag til generalforsamlingen.

Ole Gregersen vil følge op på denne præcisering med WSP.

Punkt 3: Indledende drøftelse af budgettet for 2022 og 2023.

INDSTILLING: Det indstilles, at bestyrelsen har en indledende drøftelse af budgettet for 2022 og
2023

SAGSFREMSTILLING
Oplysninger fra bestyrelsesmøde nr. 7:

Vurdering på størrelsen af vores likvide beholdning pr 31.12.2021 :
Girokonto: 500.000 (denne værdi skal korrigeres for gæld/tilgodehavende når endelig
varmeopgørelse foreligger ultimo januar)
Obligationer: 283.000 (her er tale om en korrektion for kursværdien pr. 31.12.2021 iht. Danske
Bank’s hjemmeside)
Erhvervskonto: 3.245.000 (aktuelt indestående pr. 31.12.2021 )

Regnskabet for 2021 udviser en fin balance med budgettet, som betyder at vi ender med et det
underskud som var budgetteret til ca. 350.000 kr.
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Udgifterne til bekæmpelse af brombærkrattet på Kongevejsskråningen samt udgifter til projektet
omkring havernes udbredelse på fællesarealet har overskredet budgettet for 2021.
Til gengæld har vi afholdt færre udgifter end planlagt til gennemførelse af haveudvalgets plan for
2021, samt haft lidt færre udgifter til kontor og beskæring, således at vi ender på det underskud vi
havde forventet.

Den indledende budgetdrøftelse skal hjælpe os frem til, at vi på næste møde har et konkret
FøRSTE budgetudkast på bordet, så vi kan på begynde en prioritering af budgettet og en
beregning af den nødvendige stigning i kontingentet.

Formandens udgangspunkt er, at vi skal ud med en lidt større kontingentstigning, da vi har en
række projekter, som vi skal fortsætte og andre der skal startes op.
Eftersyn af rottespærrerne 2023.
Beslutningsgrundlag til generalforsamlingen vedr. rørudskiftning – konsulentudgifter til SWECO
Pulje til fældning, beskæring og ny beplantning efter markvandring med konsulent – afsættes i
2022 og 2023.
Opfølgning på haveudvalgets projekter.
Kongevejsskråningen – 2 klipninger pr. år med robotklipper.
Nye vægge ved indgangen til varmecentralen.
Afsætning til udmøntning af beslutning om elbiler/opladning

Og så har vi selvfølgelig det helt almindelige driftsbudget, som skal fremskrives

Se Bilag 6.

Referat

Det besluttes, at vi tilføjer 100.000 kr. pr år til vedligehold af de grønne områder. Dette er baseret
på en forundersøgelse med anlægsgartner. Oplægget fremstilles til beslutning til
generalforsamling.
Teksten på budget: “Hensættelse til fældning og nyplantning efter rådgivning”

Vi tilføjer udgifter til WSP beslutningsgrundlag på ca. 50.000 kr.

Der tages højde for inflation ved at tilføje 5% på alle linjer i budget.

Ole Norlin ønsker følgende særstandpunkt tilføjet til referatet:
Ole Norlin er imod at budgettere med ekstra 200.000 kr. til det grønne område. Ole Norlin mener
ikke at tiden er til at anvende 200.000 kr. ekstra på grønne område, når vi står over for så mange
store udgifter i fremtiden.

Punkt 4: Beslutning om evt. udsættelse af mødet i marts måned 2022 om elbiler og
opladning i Keilstruplund (Henrik Lucas Hansen, nr. 37 fra elbil-udvalget deltager i punktet
fra kl. 21 :00)

INDSTILLING: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter status på baggrund af det seneste møde
afholdt i elbil-udvalget. Og så træffer vi beslutning om evt. udsættelse af mødet den 30. marts
2022

SAGSFREMSTILLING
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Der afholdes et orienteringsmøde for grundejerne den 30. marts 2022. Her vil el-biludvalget
redegøre for deres arbejde, de forsk. modeller og økonomiske konsekvenser. Og bestyrelsen vil
forsøge at få en pejling om hvilken model, der vil være flertal for i Keilstruplund med henblik på
vores forberedelse til generalforsamlingen i maj måned 2022.

“14. december 2021 bestyrelsesmødet: Henrik L. Hansen (nr. 37) deltog i drøftelsen af dette
punkt. Henrik fremlagde en PowerPoint præsentation af de forskellige udfordringer/problematikker i
forbindelse med, at flere husejere i bebyggelsen enten har eller ønsker at købe en hybrid- eller el-
bil

Det blev besluttet at lave et skriftligt sammendrag i form af en folder fra El-bil udvalget, som
omdeles i januar, forud for at der afholdes et særskilt møde i grundejerforeningen om
problemstillingen om etablering af lade-muligheder for elbiler i Keilstruplund. Udvalget blev
ligeledes opfordret til at bruge foreningens hjemmeside og Facebook-gruppen til informationer fra
udvalget. Bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse til det arbejde, som er foregået i udvalget, og ser
frem til at kunne bidrage til og støtte de videre diskussioner i Keilstruplund frem mod beslutninger
på generalforsamlingen, hvis det vil være muligt.
Henriks PP-præsentation vedlægges referatet som bilag 3.“

Referat
Da problemstillingen omkring den private løsning i kræver yderligere dialog med kommunen
besluttes det at der ikke holdes møde d. 30. marts 2022.

Henrik vil gerne bruge Facebook gruppen til at informere og have en debat omkring
problemstillingen med el-biler og opladning i Keilstruplund.

Punkt 5: Henvendelse(r) fra grundejere og generel orientering fra formanden. Opfølgning på
relevante konkrete sager.

INDSTILLING: Til orientering.

SAGSFREMSTILLING
P.t. er der ingen relevante henvendelser, som bestyrelsen skal orienteres om eller som kræver
beslutning i bestyrelsen. Umiddelbart er der ingen sager, der kræver opfølgning. Tilbage er der så
umiddelbart en generel orientering fra formanden.

Referat
Formanden orienterer om en række henvendelser og sager. Der var enighed om, at der ikke var
noget at tilføje til referatet.

Punkt 6: Fornyet drøftelse af forslag til forretningsorden for bestyrelsesarbejdet 2021/2022.

INDSTILLING:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det nye forslag og træffer beslutning.

SAGSFREMSTILLING
Vi beslutter at næste oplæg til en forretningsorden bliver udfærdiget af formanden.
Hvis formanden når det eftersendes til - eller omdeles et bilag på mødet.

Bilag 4
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Referat
Oplæg er tilrettet med kommentarer og godkendes. Den godkendte forretningsorden vedlægges
referat.

Punkt 7: Eventuelt, næste møde mv.

Referat
Der er lavet service på hjertestarter.

Der er lagt an til at etablere en ny hæk i skel fra en grund på Nobisvej ved bålpladsen.
Grundejeren på Nobisvej nr. 12 ønsker at denne kommer til at stå i skel, og derfor forsøges det at
indgå skriftlig aftale med grundejeren om at denne selv vedligeholder hele hækken, så vi
Keilstruplund ikke skal stå for vedligehold af nogen art.



Bilag 2

SWECO X
Grundejerforeningen Keilstruplund
Keilstruplund 48, 3460 Birkerød
Ole Gregersen, formand

Tilbud på rådgivning
PROJEKr:
VORES REFERENCE.

UDFÆRDIGET AF
DATO

Kære Ole

Som aftalt på vores møde fremsender jeg vores tilbud på rådgivning i forbindelse med
udskiftning af rør til brugsvand og varme.

Jeg vedhæfter et dokument, hvor jeg har estimeret de timer vi tænker opgaverne vi har
snakket om tager. Jeg har sat lidt kommentarer på enkelte opgaver, så I kan se hvad de
bygger på.

Sweco
ørestads Boulevard 41

Telefon +45 72 20 72 07 Fax
+45 72 42 89 00
www.sweco.dk

Sweco Danmark A/S
Reg. No. 48233511
København

Anders Bæhring
Projektleder
Telefon direkte Mobil +45
53 72 11 42
anders.bahring@sweco.dkKøbenhavn S 1 (1)



Bilag 2

Som jeg fortalte vil vi arbejde efter medgået tid, i denne fase, da der er for mange
usikkerheden til at vi kan give en fast pris. Denne timepris er 950 kr. i timen eksklusive
rriorns

Hvis alle de timer jeg har medregnet i mit tilbud bruges, bliver det samlet kr. 411.335
eksklusive moms og kr. 514168 med moms
Ved at det er medgået tid, er der mulighed for at det bliver billigere, men der er også en
risiko, for at det bliver dyre
Jeg er helt med på at det kan virke som mange penge, men jeres ønsker om at der regnes
på mange forskellige løsninger gør at det løber op. På samme tid, ønsker I at vi stiller op til
mange møder, uden for arbejdstid

For at hjælpe jer frem til en beslutning på generalforsamlingerne, vil materialet vi aflevere,
være lavet I et format, der er klar til at præsentere for foreningen. Der ligges vægt på at
det ikke skal være for tekst tungt, men lavet så det er visuelt let, skaber overblik over
løsningerne, og opstiller økonomien så den er let at sammenligne.

Med venlig hilsen
Sweco Danmark A/S

Anders Bæhring

å
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RADGIVNINGSAFTALE
MELLEM

GRUNDEJERFORENINGEN
KEILSTRUPLUND OG WSP

DANMARK

WSP DANMARK

PROJEKTNUMMER: 3532100095

TEKNISK RÅDGIVNING I FORBINDELSE
MED UDFÆRDIGELSE AF
BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR
UDSKIFTNING AF HOVEDFORSYNING
VARME- OG BRUGSVAND FOR EN
ENKELT BOLIGBLOK TIL FREMTIDIGT
UDBUDSPROJ E KT.
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Aftale om teknisk rådgivning og bistand Udskiftning af varme og brugsvandsrør

1. PARTERNE

Følgende parter

Ole Gregersen, formand
Grundejerforeningen Keilstruplund, Birkerød
Keilstruplund 48, 3460 Birkerød
Mail: ole.gregersen@hk.dk
Mobiltelefon 40 20 43 53

herefter benævnt "Bygherren"

og

WSP Danmark A/S
Unnes Alle 2

2630 Taastrup
CVR-nr. 21265543

herefter benævnt "Rådgiveren"

har indgået følgende aftale.

2. OPGAVEN

Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med udfærdigelse af
beslutningsgrundlag for udskiftning af hovedforsyning varme- og brugsvand for en enkelt
boligblok til fremtidigt udbudsprojekt.

Fra klientens side deltager:
Ole Gregersen, der kan disponere på bygherres vegne

Fra Rådgiverens side deltager:
John Olsen, som projektleder, der kan disponere på Rådgiverens vegne.

3. AFTALEGRUNDLAG

Nærværende aftale

Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand ABR 18 med de tilføjelser og
ændringer, som fremgår af nærværende aftale

wsp.corn Side:3
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4. RÅDGIVERENS YDELSER

Rådgiverens ydelser:

• Møde med ejerforeningen for afklaring af ønsker og forudsætninger.

• Registrering af 1 stk. boligblok og ingeniørgang hvis adgangs forholdende
muliggør dette

• Skitsering af registreringer og løsningsforslag

• Udfærdigelse af notat med anskueiiggørelse af forskellige løsninger.

• Intern kvalitetssikring

BYGHERRENS YDELSER

Bygherrens ydelser:

Levering af byggeriets stamdata herunder kontaktperson i ejerforeningen.

Oplysning på kontaktperson i ejerforeningen

Sikre rådgiver adgang til de steder der skal besigtiges

Afklare grænsefladerift. hvilke installationer der tilhører hhv. boligejerne og
ejerforeningen .

Håndtering af adgang til ingeniørgang

5.

•

6. TIDSFRISTER

Udarbeidelse af be$1utninqsqrundlaq der skal danne grundlag for udbud af udskiftning af
varme og brugsvandsrør i teknik skakt under hele den første blok. 2 måneder efter aftale
indgåelse.

Side4wsp.corrl
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Tabel er overblik ov''erforløb frem til igangsætning af 1 . etape
Tider og forløb afklares

Tidslinje I aktion

Tilbud på rådgiver aftale mellem Kielstruplund
og WSP fremsendt

? Tilbud accepteret
me beslutningsgrundlag for udskiftning af

hovedforsyning varme- og brugsvand for en
enkelt boligblok

Valg af løsningsmodel og igangsætning af
udbud for 1 . etape
Udarbejdelse af udbud for 1. etape8 uger

Godkendelse og udsendelse af udbud på 1?

etape
me a

til accept fra Kil

ansvarlig I deadline
WSP 2022-03-01

Kil

ws P

7. HONORAR

Rådgiveren honoreres med et fast honorar, der er aftalt til kr. 40.700,- eksklusiv moms, der
udgør kr. 50.875, - inklusive moms,

Eventuelle efterfølgende møder, projektopfølgning og tilsyn faktureres efter medgået tid jf
nedenstående timerater:

Timepris (kr. ekskl. Moms)
1100
1100
1100
950
750

Projektleder
Specialist

Senioringeniør (over 10 års erfaring)
ingeniør (under 10 års erfaring)
Assistent

8. UDLÆG

Kørsel viderefaktureres efter statens takster

9. UDBETALING AF HONORAR OG UDLÆG

Rådgiveren kan fremsende faktura for leverede ydelser en gang hver måned.

70. ANSVAR
--AAsvaret er--sem fastsat i ABR 18.

wsp . corn Sides
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"ABR 18 S 50, stk. 4 fraviges, og det bestemmes, at Rådgiverens samlede økonomiske
ansvar ikke kan overstige to gange, det betalte honorars størrelse."

77. FORSIKRING

Rådgiveren har etableret professionel ansvarsforsikring hos Tryg under policenr
670.4.539. 103.236

Dækningsomfang:
Forsikringssum personskade
Forsikringssum tingskade og/eller tab
Selvrisiko ved tingskade og/eller tab

25 mio. kr,
25 mio. kr.
200.000 kr

72. TVISTER

I henhold til ABR 18 5 59, stk. 3 vedrørende løsningstrappe, er det bestemt følgende:

Projektleder for WSP Danmark:
Ledelsesrepræsentant for WSP Danmark:

John Olsen
Peter Bernth Hamilton

Projektleder for Bygherren:
Ledelsesrepræsentant for Bygherren:

Ole Gregersen
Ole Gregersen

Dato:

Bygherren :

Dato: O 1-o 1 - ajzz

Rådgiveren:

f/ Ole Gregersen, formand
Grundejerforeningen Keilstruplund

wsp.com Side6
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Aftale om teknisk rådgivning og bistand Udskiftning af varme og brugsvandsrør.

1. PARTERNE

Følgende parter

Ole Gregersen, formand
Grundejerforeningen Keilstruplund, Birkerød
Keilstruplund 48, 3460 Birkerød
Mail: ole.gregersen@hk.dk
Mobiltelefon 40 20 43 53

herefter benævnt -Bygherren"
herefter benævnt -Bygherren”

og

WSP Danmark A/S
Linn6s Al16 2
2630 Taastrup
CVR-nr. 21265543

herefter benævnt "Rådgiveren-

har indgået følgende aftale.

2. OPGAVEN

Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand og udfærdigelse af udbud for udskiftning af
hovedforsyning varme og brugsvand for en enkelt boligblok. På baggrund af tidligere
beslutning om løsnings model.

Fra klientens side deltager:
Ole Gregersen, der kan disponere på bygherres vegne
Fra Rådgiverens side deltager:

John Olsen, som projektleder, der kan disponere på Rådgiverens vegne.

3. AFTALEGRUNDLAG
Nærværende aftale.

Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand ABR 18 med de tilføjelser og
ændringer, som fremgår af nærværende aftale.

wsp.corn Side 3
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4.

0
RADGIVERENS YDELSER

Rådgiverens ydelser:

• Afklaring af evt. myndighedskrav.

• Forundersøgelser af eksisterende rørdimensioner og opvarmningsbehov.

• Kontrol af eksisterende reguleringsventiler og cirkulationspumper i
eksisterende varmecentral ift. Vurdering af kapacitet for fremtidig udskiftning
afvarmerør og brugsvandsrør og regulering.

• Klimaskærmsberegning

• Dimensionering af brugsvandsinstallationer til lstk. boligblok, samt
overslagsvurdering af hovedforsyning for brugsvand til øvrige blokke.

• Dimensionering af varmeinstallationer til lstk. boligblok, samt
overslagsvurdering af hovedforsyning for varme til øvrige blokke.

e Optegning af projekt digitalt inkl. opretning efter KS.

• Udfærdigelse af notat med anskueliggørelse af forskellige løsninger.

• Udfærdigelse af arbejdsbeskrivelse for lstk. boligblok.

• Udfærdigelse af tilbudsliste.

• Udfærdigelse af udbudsbrev.

• Fremsende udbudsprojekt til tilbudsgivere.

• Indstilling og anbefaling af tilbudsgiver til ejerforeningen.

• Intern kvalitetssikring

5. BYGHERRENS YDELSER

Bygherrens ydelser:

•Lmi@afbWe MgBtærRiåB–hmier kori ij

wsp.corn Side 4
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• Oplysning på kontaktperson i ejerforeningen

•

•

•

•

•

Sikre rådgiver adgang til de steder der skal besigtiges.

Afklare grænseflader tft. hvilke installationer der tilhører hhv. boligejerne og
ejerforeningen.

Håndtering af adgang til ingeniørgang ifb. afklaring af adgang til ingeniørgang når
arbejder skal udføres.

Træffe valg af projektløsning på baggrund af beslutningskatalog.

Miljøscreene ingeniørgang .

6. TIDSFRISTER

Hovedterminer for opgavens løsninger:

Udarbejdelse af beslutningsgrundlag der skal danne grundlag for udbud af udskiftning af
varme og brugsvandsrør i teknik skakt under hele den første blok. 2 måneder efter aftale
indgåelse.
Tabel er overblik over forløb frem til igangsætning af 1 . etape.
Tider og fodøb afklares

Tidslinje I aktion ansvarlig I deadline udført
) 2022-03-01

og WSP fremsendt
Tilbud accepteret Kil
beslutningsgrundlag for udskiftning af8 uger WSP
hovedforsyning varme- og brugsvand for en
enkelt boligblok

? Valg af løsningsmodel og igangsætning af Kil
udbud for 1 . etape
Udarbejdelse af udbud for 1 . etape8 uger WSP

? Godkendelse og udsendelse af udbud på 1 Kil
etape
Gennemgang af tilbud og indstilling af tilbud2 uger WSP
til accept fra Kit

wsp.corrl Side 5
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7. HONORAR

Rådgiveren honoreres med et fast honorar, der er aftalt til kr. 129.950,- eksklusiv moms, der
udgør kr. 164.450, - inklusive moms.

Eventuelle efterfølgende møder, projektopfølgning og tilsyn faktureres efter medgået tid jf
nedenstående timerater:

Timepris (kr. ekskl. Moms)
1100
1100
1100
950
750

Projektleder
Specialist
Senioringeniør (over 10 års erfaring)
Ingeniør (under 10 års erfaring)
Assistent

8. UDLÆG

Kørsel viderefaktureres efter statens takster.

9. UDBETALING AF HONORAR OG UDLÆG

Rådgiveren kan fremsende faktura for leverede ydelser dn gang hver måned.

10. ANSVAR
Ansvaret er som fastsat i ABR 18.

'ABR 18 S 50, stk. 4 fraviges, og det bestemmes, at Rådgiverens samlede økonomiske
ansvar ikke kan overstige to gange det betalte honorars størrelse.-

11. FORSIKRING

Rådgiveren har etableret professionel ansvarsforsikring hos Tryg under policenr.
670.4.539.103.236.

Dækningsomfang:
Forsikringssum personskade
Forsikringssum tingskade og/eller tab
Selvrisiko ved tingskade og/eller tab

25 mio. kr.
25 mio. kr.
200.000 kr.

12. TVISTER

I henhold til ABR 18 S 59, stk. 3 vedrørende løsningstrappe, er det bestemt følgende:

Emjektleder-for–WSP–Danmark:
Ledelsesrepræsentant for WSP Danmark:

JohruOlsen
Peter Bemth Hamilton

wsp.corn Side 6
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Projektleder for Bygherren:
Ledelsesrepræsentant for Bygherren:

Ole Gregersen
Ole Gregersen

1/3B)2tDato:

Bygherren:

Dato:

Rådgiveren:

f/ Ole Gregersen, formand
Grundejerforeningen Keilstruplund

wsp.corrl Side 7



/23/IAb 6Grundejerfareningen Keilstruplund
Arsregnskab 2021

Marts 2022

Forslag til Driftsbudget for
2022 og 2023 t)ra€+

Indtægter
Kontingenter

Fællesudgifter, 72 huse, kr. 930
Ekstraordinære indtægter
Renteindtæqter
Indtægter ialt

Budget
2023

Budget Note
2022

Regnskab
2021

Budget
2021

846. 720 12)

0

2.000
848. 720

803.520
0

2.000 1)
805.520

803.520
4.000
2.362

809.882

803.520
1.000
2.000

806.520

Omkostninger
Driftsomkostninger

Vand
Container & Vognmand
Bestyrelseshonorarer
Kontor & Adm.
Skatter & Forsikringer
Tab I Ka$sedifference

410.000 400.000 ') 476.555
20.000
36.000
45.000
9.000

0

400.000
20.000
35.500
45.000
9.000

0

2)

3)

4)

5)

476.555
15.594
34.755
33.997
7.550

0

480.000
20.000
34. 755
40.000

8.500
0

18. 100
10.000
9.000

0
380.000

10.000
40.OOQ

5.000
45.000

1. 100.355

Advokat
Maskinpark,værktøj og andre anskaffelser
El varmecentral

0

10.000
10. ooo

0
1 80.000

5. 000
20.000

5.000
20. 000

770.000

0
I O.000
10.000

0

220.000
5.000

30.000
5.000

30.000
819.500

56.406
12.931
8.799

0
327.399

5.773
20.900

0
87,621

1.088.280

Vedl. Skur ved container
Vedl. Fællesarealer
Vedl. Legeplads

7) 6)

8)

9)

Vedl. Varmetedninger
Vedl. Målere
Vedl. Varmecentral
Driftsomkostninger ialt

Afskrivninqer
Afskrivning legeplads (10 år) 181.367
Afskrivning varmeæntral (15 år) 366.000
Afskrivning varmeledninger (20 år) 170.000
Afskrivning målere (10 år) 152.385
Afskrivninger ialt

0

26.200
0

15.250
41.450

0
26.200

0
15.250
41.450

0
26.200

0
15.250
41 .450

0
26.200

0
15.250
41.450

Renteomkostninqer
Renter/bidrag ialt 40.000

851.450

-2. 730

40.000 10) 26.808

1 . 1 56.538

-346.656

14.000

7. 1 55. 805

-349.285

Omkostninger ialt 900.950

-95.430Driftsresultat 11)
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Grundejerforeningen Keils&uplund
Arsregnskab 2021

Marts 2022

Forslag til budget for
Varmeregnskab 2022 /2m//

Å conto indbetalinger
A conto varme kr. 1.250, 71 huse, 12 mdr. (uændret)
A conto varme kr. 1.650, 1 hus. 12 mdr. (uændret)
Indtægter ialt

1.065.000
19.800

1.084.800

Varmeregning
Estimerede øemvarmeudgtfter 1.050.000

34.800Varme opgørelse (Beboerne skal netto have tilbagebetalt:)
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Grundejerforeningen Keilstruplund
Arsægnskab 2021

April 2022

Noter til Driftsbudget 2022 + 2023 /' rQ f 2
Note 1: Renteindtægter

• Afkast fra Investeringskonto, ca. 290.000 kr. (Dl Korte ObI.) kr. 2.000

Note 2: Vand
Vandforbruget er faldet i løbet af 2021 (lækage i rør, løbende toiletter?), og hvis vandforbruget
stabiliserer sig på det lave niveau vi oplevede i 4. kvt. 2021, kan vi se frem til et historisk lavt
vandforbrug for 2022 – men lad os nu se...! Samtidig er vandprisen faldet en anelse i forhold til 202 1.

Note 3: Bestvrelseshonorar
• Kasserer (regulering ?%) kr. 34.755

Note 4: Kontor og Adm.
• Kontorhold (abonnementer, booking, t»st.middag, m.m.)
• Møder (best. møder, udvalg, m.m.)
• Bankgebyrer samt PBS gebyrer
• Gaver (GF, bestyrelse, blomster)
• Fællesanangementer(fastelavn, GF)

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

20.000
2.000
8.000
7.000
8.000

Note 5: Skatter og Forsikringer
• Forsikringer (best.ansvar-, arbejdsskade- og erhvewsforsikring) kr. 9.000

Note 6: Vedl. Fællesarealer
Ordinære fællesudgiyter

• Græsslåning (ca. 13 x 2.700)
• Årlig beskæring (Hansons)
• Snerydning
• Ekstra beskæring
• Træfældning, rodfræsning og udvidet beskæring
• Bortkørsel afgænaffald (gænbunker forår og efterår)
• Havemand (Søren), max. 100 timer å 3 10 kr.

Arbejdsdag
Mindre beplantninger, krukker m.m.

•
•

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

35.000
25.000
25.000
4.000

10.000
15.000
3 1 .000
3.000
2.000

150.000I alt

Ekstraordinære fænesudgijter
• Fortsat bekæmpelse afbrombærkrat på kongevejsskråningen
• Udgifter til haveudvalg, som ikke blev afholdt i 2021
I alt

kr. 10.000
kr. 60.000
kr. 70.000

Vedl. fællesarealer i alt kr. 220.000

Side 3



Grundejerforeningen Koilstruplund
Arsægnskab 2021

April 2022

Noter til Driftsbudget 2022 + 2023 n _ .
t)rq f +

Note 7: Vedl. Fællesarealer
Ordinære fællesudgifter

Samme udgiftsniveau som år 2021 kr. 150.000

Ekstraordinære jæUesudgifter
• Serviceeftersyn af samtlige rottespærær (ca. 72 stk.) kr. 30.000

kr. 180.000Vedl. Fællesarealer i alt

Note 8: Vedl. Varmeledninger
• Mindre utætheder i rørsystemet generelt
• Udstående rørreparation Blok E
• Udskiftning af defekte stophaner i huse

kr. 10.000
kr. 10.000
kr. 10.000

Note 9: Vedl. Varmecentral
• Serviceeftersyn i varmecentralen
• Udskiftning af defekte haner

kr. 15.000
kr. 15.000

Note 10: Renteomkostninger
Fra og med 1. februar 2022 udgør renten -1,1% af indestående over
200.000 kr. på henholdsvis Erhvervs- og Girokonto:
• Renteudgift 1,1%, 12 måneder af 3.2 million
• Renteudgift 1,1%, 12 måneder af 400.000 kr. på Giro konto

kr.
kr.

35.200
4.400

Note 11: Driftsresultet 2022
En del af det budgetterede underskud kan henføres til at Haveudvalget sammenlagt har afholdt
udgifter for ca. 60.000 kr. mindre end afsat i budget for 2021, og derfor er en forventet
ekstraudgift på 60.000 kr. overført til budget for 2022 (iht. bilag 6).

Note 12: Kontingent 72 huse
Kontingentet hæves med 50 kr. pr. måned (svarende til 43.200 kr. pr. år) for at imødese øget
inflation samt tvungen udgift til serviceeftersyn af rottespærrerne hver 2. år.
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BILAG 4 (22.02.2022)

Forretningsorden for Grundejerforeningen Keilstruplunds bestyrelse
Godkendt:

61
Denne forretningsorden er fastsat af Grundejerforeningens bestyrelse med henvisning til
Grundejerforeningens vedtægter.

S 2 Ordinære bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder tilrettelægges således, at der fra 2021 som udgangspunkt årligt afholdes:

et bestyrelsesmøde om måneden, dog undgås så vidt muligt møder i juli og december

9 3 Ekstraordinære møder
Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes når Grundejerforeningens formand ønsker det
eller mindst et af bestyrelsens medlemmer fremsætter motiveret forslag herom.

9 4 Mødeledelse
Normalt ledes bestyrelsesmøderne af Grundejerforeningens formand.

S 5 Beslutningsdygtighed
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Afbud skal meddeles inden mødets begyndelse og vil blive tilført referatet.

$ 6 Afstemningsregler
Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed ved
afstemninger i bestyrelsen bortfalder forslaget.



§ 7 Forslag til dagsorden og udsendelse
Cirka 14 dage før et ordinært møde i bestyrelsen sender formanden et forvarsel pr. mail om
afholdelse af bestyrelsesmøde. Frist for fremsendelse af punkter til behandling på mødet.
Formandens mail indeholder også de punkter, som kan forventes behandlet på mødet.

Har bestyrelsen forslag til punkter, som ønskes behandlet på mødet fremsendes de senest 8
dage før det ordinære møde.

Dagsordenens enkelte punkter skal være godt beskrevet med begrundelse for, hvorfor
punktet skal behandles – eventuelt med bilag.

Er tiden knap og kræver punktet meget forberedelse, f.eks. en større og principiel drøftelse,
kan det blive nødvendigt at punktet overflyttes til det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Dagsorden med relevante bilag udsendes som hovedregel senest 5 dage før bestyrel-
sesmødet.

Akut opstået sager vil altid kunne bringes ind til drøftelse på et møde. Der oprettes ved
mødets en tillægsdagsorden.

58 Arbejdsform
Bestyrelsens medlemmer har et fælles ansvar for at bringe relevante emner/temaer ind til
drøftelse i bestyrelsen.

Der kan etableres ad hoc-grupper efter behov, også med medlemmer som ikke er med i
bestyrelsen .

5 9 Referat
Bestyrelsens faste referent udarbejder for hvert bestyrelsesmøde et konklusionsreferat,
indeholdende bestyrelsens beslutninger og økonomiske forhold, hvis en beslutning påvirker
Grundejerforeningens budget.

Referatet forelægges til godkendelse i bestyrelsen pr. mail. Kan der ikke opnås enighed om
referatet inden næste møde foretages godkendelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

S 10 Deltagerkreds i bestyrelsens møder
Udover bestyrelsen kan der inviteres gæster til at deltage i bestyrelsesmøderne, når der
behandles for dem relevante sager. Det kan også gælde for konsulenter, eksperter af
forskellig slags og foreningens advokatforbindelse.

bJ



øvrige bestemmelser

$ 11 Ændring af forretningsordenen
Ændringer til forretningsordenen kan foretages på ethvert ordinært bestyrelsesmøde, såfremt
der fremsættes forslag om det.

Der henvises i øvrigt til Grundejerforeningens vedtægter.


