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Referat af Tjur - Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde 

Torsdag den 12. november 2015 
 

Referat nr. 236 

 

Sendt til: 

 

Formand: Svend Aage Larsen (SL) 

Næstformand: Birgit Elouni (BE) 

Kasserer: Lis Munkehøj (LM) 

Sekretær: Pia Haag Søderberg (PHS) 

Medlem: Bent Hedegaard (BH) 

 Leif Bendtsen (LB) 

 Ingrid Hansen (IH) 

1. suppleant  Jørgen Olsen (JO) 

2. suppleant  Katja Hansen (KH) 

Inspektør: Ole Pedersen (OP) 

 

Greve Boligselskab (GB) 

 

Tilstede: SL, BE, PHS, IH, BH, LB, LM, JO, OP   

Fraværende: KH  

 

 

1. Godkendelse af referat nr. 235. 

 

Blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Nyt fra formanden. 

   

1. SL og administrationen har haft endnu et møde med Dominia, og har 

bedt dem om at lave et projekt med henblik på en totalentreprise. 

2. Bestyrelsen nedsætter et udvalg, som skal gennemgå tilstandsrappor-

ten, og laver oplæg til et 10 årigt langtidsbudget. 

3. Datoer for møder til næste år: 

Onsdag den 24. februar – Repræsentantskabsmøde i Søjlegården. 

Torsdag den 17. marts - Regnskabsmøde kl. 18.00 i Tjurgården. 

Mandag den 18. april kl. 19.00 - Beboermøde på Arenaskolen. 

Onsdag den 25. maj kl. 17.00 – Repræsentantskabs i Søjlegården. 

4. SL delte diverse statistiker ud. 

5. Udlejningen har været til møde på Greve kommune vedr. udlejning til 

flygtninge. Der vil blive ansat en social vicevært/mentor, som man 

kan henvende sig til, hvis der skulle opstå problemer i forbindelse 

med flygtninge. 

6. GB har over 6000 personer på venteliste til en bolig, men kan ikke få 

lov til at bygge for kommunen. 

7. Greve kommune overvejer fortsat om de vil købe institutionen. 
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3. Nyt fra inspektøren, samt grønne områder 

 

1. Der er sat træer på boldbanen hvor de gamle træer blev fældet. Japansk kirse-

bær og paradisæbler er blevet sat. 

2. Ista kommer den 26. november 2015 kl. 19.00 og fortæller om Ista online. De 

har bedt om at der kan være flere afdelinger med, men der kommer ikke andre 

end os fra Tjurgården. 

Mødet foregår i Tjurgården 215A. 

3. Nyt juletræ er sat op hvor det gamle stod. 

4. Der store kastanjetræ som står i Tejstgården er råddent og fyldt med svamp. 

Træmanden som har kigget på det, mener at det bør fældes da det er for farligt. 

Det er rigtigt kedeligt, da det er et stort flot træ.  

OP har taget kontakt til en anden træmand – ”Byens træer” for at få en vurde-

ring derfra, samt en pris. 

5. Der er modtaget tilbud fra Miga Gardiner for nye undergardiner i begge 

beboerhuse. Pris kr. 57.680,00. Pris fra Sega gardiner er kr. 45.835,00 

6. Beboerne med det ene hegn som er støbt, vil rykke hegnet i den førstkommen-

de weekend. Herefter kan der plantes hæk. 

7. Ved standard istandsættelse hvor der er et gammelt køkken, får de nye beboere 

tilbud om at kontakte Tvis med henblik på selv at kunne vælge det køkken de 

ønsker sig, over råderetten. Hvis beboeren er ligeglad, er det OP der vælger 

elementerne. 

Der blev diskuteret klædeskabe i lejlighederne. Skal de gamle skabe fjernes, 

når folk fraflytter, eller skal vi bibeholde de gamle slidte skabe og fortsat af-

kræve folk betaling for skabene som de har fjernet, fordi de er gamle og slidte? 

Må folk fjerne de gamle skabe og selv sætte et skab ind, som så skal efterlades 

når de fraflytter lejligheden.  

Bestyrelsen havde afstemning om emnet, og udfaldet blev, at de gamle skabe 

skal bibeholdes, men at folk må fjerne dem og efterlade selvvalgte nye skabe, 

af en vis standard i lejligheden, når de fraflytter lejligheden. 

 

5. IT- udvalg. 

 

1. Vi har fået opdateret softwaren til vores hjemmeside. Udvalget afventer træning i 

brugen af denne software, så vi kan komme til at opdatere. Vi har desværre haft 

lidt udfordringer med at få fundet en dato, hvor både David og IT udvalget kunne. 

 

7. Eventuelt. 

  

1. Ista kommer den 26. november og afholder workshop for vores beboere. 

2. Tysklandsturen foregår på lørdag den 14. november. Vi kører præcis kl.8.00 fra  

Inspektørkontoret.  

 

3. Vi tænder juletræet over for Inspektørkontoret lørdag den 28. november kl.16.00. 

Der serveres efterfølgende gløgg og æbleskiver i sportsklubben.  

 

 

8. Næste møde. 

 

Torsdag den 12. november 2015 kl. 18.30  
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Svend Aage Larsen Birgit Elouni Lis Munkehøj 

Formand Næstformand Kasserer 

 

 

 

 

Pia Haag Søderberg Bent Hedegaard Leif Bendtsen  

Sekretær 

 

 

 

Ingrid Hansen  Ole Petersen    

   Inspektør

 


