
Referat af Generalforsamling 2022 
Grundejerforeningen Keilstruplund  
 
Tirsdag den 17. maj 2022 i Birkerød Idrætscenter, Glassalen. 
Referent: Peter Engholm (25). Parentesen efter personers navn i dette referat udtrykker 
hverken alder eller vægt, men husnummeret i Keilstruplund. 
 
0. Velkomst ved formanden Ole Gregersen (48) 
 
Tre siddende bestyrelsesmedlemmer var til stede: Ole Gregersen selv, der har boet i 
Keilstruplund siden 2005. Ole Norlin (31), der har boet her siden 1990, og Merete Ringsholt 
(20), der har boet her siden 2019. 
 
Om de to øvrige bestyrelsesmedlemmer: Martin Halsteen (67) er fraflyttet Keilstruplund 
siden sidst. Karl Gammelmark (23) var til stede, men havde trukket sig fra bestyrelsen. 
Formanden oplyste, at man ifølge vedtægterne skal være ejer eller medejer af et hus i 
Keilstruplund for at være medlem af bestyrelsen. Denne formalitet havde ingen været 
opmærksom på i forbindelse med valget af Karl Gammelmark til bestyrelsen.  
 
1. Valg af dirigent. 
 
Frank Steen (49) blev foreslået som dirigent og valgt uden modkandidater og med applaus. 
Han konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne skal finde sted inden 
udgangen af maj, og at der skal indkaldes til den med mindst tre ugers varsel. Begge dele 
er klaret i tide.  
 
Der er 32 huse repræsenteret fysisk på generalforsamlingen. Yderligere 9 huse er 
repræsenteret ved fuldmagter. Til sammen er det mere end halvdelen af grundejerne, og 
dermed kan forsamlingen vedtage ændringer til vedtægterne – hvis mere end 2/3 af dem, 
der afgiver en gyldig stemme, stemmer for.  
 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed 2021/2022 
 
Der er udsendt en skriftlig beretning for generalforsamlingen 
Kort mundtlig beretning, ved formanden. 
 
Bestyrelsen har arbejdet på retningslinjer for opførelse af drivhuse og nybygning af skure. 
Der har været et pres fra grundejere, men nogle gange har bestyrelsen været lidt for hurtig 
– bl.a. med at give tilladelse til et drivhus, men vi havde ikke forestillet os et regulært 
orangeri lige op til naboen. Og så måtte vi tilbagekalde tilladelsen. 
 
Vi får regelmæssigt efterset vores rottespærrer. Det er en relativ billig måde at holde 
kloakkerne trimmet og rotter væk. 17 huse har fået besked om forskellige ting, de skal 
foretage sig for at vedligeholde deres rottespærre.  
 
Der er sket meget i Keilstruplund det seneste år. Mere end hvert 10. hus har fået nye ejer 
eller ejere siden sidst. Vi kan således byde velkommen til: 
Nr. 1: Gry og Christoffer Emil. 
Nr. 14: Josefine og Emil 



Nr. 28: Victoria og Morten 
Nr. 41: Pia 
Nr. 47: Dorte og Bjørn 
Nr. 67: Annette og Preben 
Nr. 69: Michael 
Nr. 81: Bo 
Og nr. 71 er til salg. 
 
Der renoveres en del, ikke kun blandt de nye ejere. Vi ser spændende løsninger, men vi 
har også haft diskussioner, når håndværkere har været i gang fra tidlig morgen til sen aften 
– og i weekenden: Har vi retningslinjer for det?  
Og det er ikke altid, at ejerne har været vidende om aktiviteterne tidligt og sent.  
 
Tak for bestyrelsen for indsatsen. Vi har slåsset om referater, om ting, der er gået for 
hurtigt, og ting, der er gået for langsomt.  
Jeg er opdraget i foreningslivet og vil gerne aflevere foreningen i ordentlig stand. 
Keilstruplund er i god stand, men foreningen har også brug for, at nogle nye tager over i 
bestyrelsen.  
 
3. Orientering fra udvalgene 
 
A. Elbil-udvalgets arbejde, ved Henrik Lucas Hansen (37) og Peter Wahlstrøm (55) 
 
Elbil-udvalget består foruden de to nævnte af Christian Nanni (15), Ole Norlin (31) og Jess 
Meyhoff (79).  
 
Prognosen fra kommunen er, at halvdelen af bilerne i Rudersdal i 2030 er elbiler. Lige nu 
har Birkerød by blot 4 offentlige ladepladser. Der er 30 ladepladser på vej i bymidten.  
 
Udvalget har set på mulighederne for, at vi kan fået ladet elbiler op i Keilstruplund.  
 
Ladestandere på offentlig vej kræver tilladelse fra kommunen. Og disse standere skal være 
tilgængelige for alle, ikke kun for grundejerforeningens medlemmer. 
Ladestandere på fællesareal – altså at vi ændrer udvalgte grønne arealer til asfalterede P-
pladser – er ikke kun kostbart, men kræver også en ændring af lokalplanen. Og hvor skal 
pladserne være? 
Ladekabel fra privat grund må ikke krydse fortovet. Det må heller ikke gå under fliserne og 
heller ikke hænge oppe over fortovet.  
 
Miljø- og Klimaudvalget i Rudersdal meddelte imidlertid op til generalforsamlingen, at 
kommunen er indstillet på at give tilladelse til en løsning, hvor ladekablet ligger i 
overdækket skinne på niveau med fortovet. En lignende løsning er allerede i brug i Lyngby-
Taarbæk kommune samt i København og på Frederiksberg. 
Det åbner for individuelle ladeløsninger i Keilstruplund. De er skalérbare og påvirker ikke 
grundejerforeningens økonomi. Henrik (37) vil søge om tilladelse. 
 
Derudover har Jess (79) sørget for en aftale med Nordania på den anden side af 
Kongevejen. Her kan grundejerforeningens elbil-ejere uden for normal arbejdstid (som er 
mandag-fredag, kl. 8-18) benytte sig af Nordanias 32 ladestationer fra Clever.  



Det kræver en aftale og en ladebrik fra Clever samt et skilt i forruden, der oplyser om bilens 
ejer, mobilnr. og husnr. i Keilstruplund. Parkér modsat receptionen.  
 
Udvalget svarede på spørgsmål fra forsamlingen: 
Der er strøm nok til, at en del grundejere anskaffer sig elbil og lader op med eget ladekabel 
– når/hvis tilladelsen kommer. Særligt hvis opladningen finder sted om natten, hvor presset 
på elnettet normalt er lavt. Vælger man at lade elbilen juleaften, vil det nok blive snert.  
En privat ladestander koster 10.000-12.000 i opsætning. Frem til 2030 kan man opnå en 
refusion på 1,12 kr. pr kilowatt-time, og dermed kan en ladestander – ved årlig kørsel på 
20.000 km – være tjent ind på et par år.  
 
B. Haveudvalgets arbejde, ved Merete Ringsholt, (20) og Agnete Christensen (39). 
 
Udvalget består derudover af Lindy Søndergaard (40). Det arbejder i bestyrelses-regi – 
forstået sådan, at det anbefaler tiltag, som bestyrelsen så tager stilling til.  
 
Keilstruplund råder over mere end 10.000 m2 fællesareal. Og der er er lavet en masterplan 
for arealerne, med målet om flere farver og mere lys. Men vi er ikke i mål endnu.  
 
Der er ideer til bl.a. Kongevejsskråningen, bålpladsen og trekants- og udsigtsarealet ved 
Trianon-grunden.  
 
Vi har fået plantet fire kirsebærtræer samt lagt forårsløg – og begge dele blomstrer.  
 
Udvalget foreslår at  

• fremme biodiversiteten, i form af vild natur, på Kongevejsskråningen suppleret med 
et forsøg med kvashegn.  

• forskønne fællesarealerne, bl.a. ved at plante blomstrende buske 

• gøre haveudvalget permanent 
 
Udvalgets udspil udløste ivrig debat. Der var bred opbakning til ideerne om at stimulere 
biodiversiteten, at lade Keilstruplund blomstre og samtidig fastholde det lyse indtryk – med 
udsigt fra bl.a. Trianon-grunden.  
 
Der var til gengæld absolut ingen opbakning til forsøget med kvashegn, som blev anset for 
at være et luksus-resort for rotter.  
 
Udvalget tog generalforsamlingens respons med sig i sit videre arbejde og takkede ved 
samme lejlighed Susan Norlin (31), Astrid Foss Rosenstand (44) og Ellis Overby (32) for 
indsatsen – både i selve udvalget og på arealerne. 
 
Nye kræfter i udvalget er særdeles velkomne.  
 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse, ved kassereren 
Ole Norlin (31) 
 
Indtægterne er stabile, og underskuddet på næsten 350.000 kr. er som budgetteret.  
 



Udgifter til advokat var større end budgetteret, det samme var udgifter til både brønd ved og 
dækket over indgangspartiet til varmecentralen. Til gengæld blev der brugt færre penge på 
vedligeholdelse af fællesarealerne end budgetteret.  
 
Der er afsat 60.000 kr. til haveudvalget, som endnu ikke er brugt.  
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.  
 
5. Forslag fra bestyrelsen 
 
A. 
Forelæggelse af budget for 2022 og for 2023, ved kassereren.  
Bestyrelsen indstiller til en stigning i kontingentet og et uændret aconto varmebidrag. 
Grundkontingentet for 72 huse stiger fra 930 kr. til 1080 kr. pr. måned fra 1. juli 2022.05.20 
Der er tale om en stigning på 150 kr. pr. måned. 
 
A conto-varmebidrag for 71 huse på 1.250 kr. pr. måned (uændret). 
A conto-varmebidrag for 1 hus på 1650 kr. pr. måned (uændret).  
 
Bestyrelsen foreslår stigningen på baggrund af øget inflation og stigende udgifter. 
 
Der er afsat penge til bl.a. rådgivende ingeniører til at øge vores overblik over foreningens 
rør og til støttemuren ved varmecentralen. Muren har slået revner. Tilbuddet fra en murer i 
2021 lød på 175.000 kr.  
 
Selv med stigningen vil Keilstruplund have underskud i både 2022 og 2023. 
Først i 2024 og 2025 forventer kassereren, Ole Norlin (31), overskud igen.  
 
Herefter var der en kort diskussion:  
Hvis der er underskud, så bør bestyrelsen kigge på udgifterne.  
Omvendt er udgifterne i tråd med, hvad tidligere generalforsamlinger har godkendt.  
Foreningens formue, som årligt koster 40.000 kr. i negative renter, rækker ikke, hvis alle 
varmerør i bebyggelsen skal udskiftes. 
 
Ingen grundejere stemte imod forhøjelsen. 
 
Formanden, Ole Gregersen (48), opfordrede den kommende bestyrelse til at kigge 
nærmere på det faktum, at en generalforsamling – knap halvvejs inde i et regnskabsår – 
skal tage stilling til et budget. Og ifølge vedtægterne skal budgettet ikke godkendes af 
generalforsamlingen.  
 
 
6. Ændring af vedtægterne (se bilag 3, det reviderede bilag). 
 
A. Forslag fra Per Lauridsen (57) og Ole Gregersen (48) til ændring af § 17. 
 
1. forslag handlede om at fjerne begrænsningen på højst én fuldmagt pr. medlem.  
Forslagsstillerne finder det udemokratisk at begrænse grundejernes muligheder for at 
deltage via fuldmagtshaver.  
 



Modargumentet var et scenarie, hvor en eller enkelte samler fuldmagter til bunke.  
 
14 stemte til forslaget, 27 stemte nej.  
 
2. forslag handlede om at fjerne ”beslutninger om væsentlige forandringer” fra paragraffen, 
fordi formuleringen er for vag og reelt gør alle forandringer væsentlige. 
 
Forslagsstillerne trækker forslaget og arbejder videre på formulering og motivering. 
 
7. Forslag fra medlemmer 
 
A. Forslag fra Lindy Søndergaard (40) om opsætning af gelænder ved trappen forbi 
varmecentralen. 
 
Keilstruplund er et dejligt sted at bo – både for børnefamilier og for ældre.  
Og apropos ældre: Kun ved én trappe på foreningens areal mangler et gelænder – trappen 
ved varmecentralen. Steen Kragelund – tømrer, der er flere beboere bekendt – har i 2020 
tilbudt at sætte en gelænder op for 16.000 kr.  
 
Forslaget blev vedtaget med udtalt flertal.  
 
B. Forslag (opdelt i tre) fra haveudvalget, ved Merete Ringsholt (20) 
 
Lang debat – herunder også en usikkerhed om, hvad en afstemning i givet fald skulle gå ud 
på. Nok en gang fik haveudvalget opbakning til at forskønne Keilstruplund, men fik også 
indskærpet de store betænkeligheder ved kvashegn. Dertil kom flere opfordringer til at 
løbende at informere om tiltagene og gå i dialog med de beboere, som bliver berørt af 
udvalgets arbejde. 
 
Der kom ikke en afstemning, og haveudvalget arbejder videre.   
 
C. Forslag fra bestyrelsen om regler for opsætning af drivhuse i Keilstruplund. 
 
Bestyrelsen har efterfølgende besluttet af trække forslaget.  
 
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, idet følgende er på valg: 
 
A. Valg af formand.  
Ole Gregersen (48) genopstiller ikke. 
Peter Wahlstrøm (55) meldte sig som formandskandidat. 
Han vil arbejde for at samle bestyrelsen og genvinde foreningens tillid til bestyrelsen – og 
for at tilliden vender tilbage bestyrelsesmedlemmerne imellem. 
Peter Wahlstrøm blev valgt uden modkandidater. 
 
B. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. 
Martin Halsteen (67) er fraflyttet, Karl Gammelmark (23) har trukket sig, og Ole Norlin (31) 
er på valg, men genopstiller.  
 
Mette Fogtmann (63), Peter Engholm (25) og Ole Norlin (31) udgjorde trioen af kandidater 
til de tre ledige pladser i bestyrelsen. Derfor var et valg via afstemning ikke nødvendig, men 



den nyvalgte formand ønskede en afstemning om fordelingen af pladserne. To pladser var 
toårige, og en plads var etårig. 
Den skriftlige afstemning afgjorde, at Mette Fogtmann og Peter Engholm fik en toårig 
periode hver, mens Ole Norlin fik den etårige periode. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Christian Nanni (15) og Ellis Overby (32) 

Christian Nanni blev genvalgt som revisor, og Ellis Overby blev genvalgt som 
revisorsuppleant. 

10. Eventuelt 

Karl Gammelmark (23) oplyste, at hjertestarteren har været til service. 
Der er ikke længere 2, men kun 1 hjerteløber i bebyggelsen. Han efterlyser flere. 

Ole Gregersen takkede dirigenten for endnu en solid indsats, takkede forsamlingen for 
fremmødet - og takkede herefter selv af. Efter fire perioder i spidsen for 
grundejerforeningen Keilstruplund modtog han stort bifald fra forsamlingen. 

- peter engholm, maj 2022 

Referatet godkendt: 

Keilstruplund, den 

Peter Wahlstrøm (55), formand 




