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Referat af Tjur - Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde 

Onsdag den 9. december 2015 
 

Referat nr. 237 

 

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, LB, LM, JO, KH, OP   

Fraværende: BH 

 

 

1. Godkendelse af referat nr. 236. 

 

Blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Nyt fra formanden. 

   

1. En beboer har fået en påmindelse om, at husdyr skal holdes inde i 

egen have, efter der er kommet klager over pågældendes kat.  

2. Der er kommet en foreslået tidsplan fra Dominia, vedr. renoveringen 

af bebyggelsen. Hvis alt går vel, starter vi op i august 2016. Det for-

ventes at byggeprojektet kommer til at vare i 2 år. 

3. Greve Boligselskab har sendt et høringssvar til kommunen vedr. luk-

ning af Tjørnelyskolen. 

4. Tilstandsrapport udvalg består af SL, BE, PHS, LB. 

Vi holder første møde tirsdag den 5. januar kl. 18.30. 

 

 

3. Nyt fra inspektøren, samt grønne områder 

 

1. Der har været en anden skovhugger og kigge på kastanjetræet i Tejstgården. 

Han mener at træet sagtens kan blive stående, når bare det bliver beskåret og 

det dårlige ryger væk. 

2. Det har været snevejr og i den forbindelse er der en del hække, som er væltet. 

Der er brugt en del tid på at få dem op og stå igen. OP forventer at hækkene er 

kommet op og stå i løbet af denne uge. Derefter kommer alle træerne som er 

knækket. En del kan beskæres og andre skal fældes. 

3. Der er bestilt nye undergardiner til begge beboerhusene fra Sega. Gardinerne 
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er opsat i dag. 

4. Beboerne i Tjurgården hvor der var sat støbt hegn, har nu flyttet hegnet og der 

er sat planter. Hegnet fra vingen er lidt for lang, men bliver flyttet om 3 år, når 

hegnet ryger ned. 

5. Der har i ugens løb været folk fra Dominia for at se på de forskellige typer af 

boliger i forbindelse med renoveringen. De skal se hvordan det kan lade sig 

gøre, at renovere bygningerne. I den kommende uge vil miljøet blive under-

søgt i 10 boliger, tilfældigt udvalgt. Dette vil ske onsdag, torsdag og fredag i 

næste uge. 

6. I forbindelse med udskiftning af køkken er der en beboer som klager over, at 

gulvet ikke bliver slebet. Hun har tidligere slebet gulvet, men der hvor der stod 

skab ud i køkkenet, var der ikke blevet slebet gulv. Er det noget afdelingen 

skal gøre? Der er forskel på gulvfarven, da det er noget tid siden gulvet er ble-

vet slebet. Nu går køkken og stue ud i et, så er det nu det hele der skal slibes? 

Fremadrettet vil beboere, som ønsker at få nyt køkken, blive informeret om at 

slibning af gulvet er for egen regning. Det er ikke lovligt, at få dette gjort over 

råderetten, da vedligeholdelse af indvendige gulve, er en del af det vedligehold 

som beboeren skriver under på, i forbindelse med indflytning. 

7. Bestyrelsen har modtaget en mail fra en beboer, som har problemer med at hø-

re sin ringeklokke, når begge døre mellem stue og hoveddør er lukket. Beboe-

ren vil blive informeret om, at ringeklokken kan flyttes længere ind i lejlighe-

den, så den bedre kan høres. 

8. Reparationer af overdækninger, på bebyggelsens regning. Hvad er 

reglerne, og hvem kan få repareret og hvem skal selv betale?  

Tage og overdækninger som går i stykker i forbindelse med storme, 

raketter fra nytår og som i det hele taget kan køres ind under forsik-

ringen, vil blive betalt via denne. Almindeligt slidtage skal beboerne 

selv betale for. Så hvis man skal have skiftet overdækning, fordi det er 

slidt, skal beboeren selv betale. 

9. Beskæring af træer ned med tunnelen til Gersagerparken, ved stensætningen, 

vil blive beskåret hurtigst muligt, da det er til fare for folk der kommer cyk-

lende. 

10. Hvad skete der mht. snerydning, da vi havde det sidste store snevejr? 

De medarbejdere som ikke bor i bebyggelsen, havde problemer med at komme 

frem, så de kunne komme og rydde sne allerede lørdag aften. Desværre virke-

de vores vagtordning heller ikke helt efter hensigten, således at medarbejderne 

ikke blev adviseret om, at de skulle komme og rydde sne om lørdagen. Et an-

det problem var, at vores små maskiner havde svært ved at trække det tunge 

læs, som sneen var. I dette tilfælde var sneen usædvanligt tung. Dette forsin-

kede hele arbejdet 

Inspektøren beklager mange gange, at alt hvad der kunne galt, desværre gik 

galt. Fremadrettet vil der være fokus på, at få startet så tidligt som muligt. 

 

 

5. IT- udvalg. 

 

1. Vi er blevet trænet i den nye software, så vi nu kan opdatere hjemmesiden igen. 

 

 

6. Eventuelt. 

  

1. PHS er blevet kontaktet af Christina Hintzmann fra YouSee. Hun forslår, at vi hol-
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der en workshop for vores beboere, hvor hun kan fortælle lidt om, hvordan de for-

skellige produkter samarbejder, og hvad vi som beboere kan bruge dem til. 

PHS tager kontakt tilbage, og forsøger at få sat noget i værk, inden den 9. februar, 

hvor de lukker for det analoge signal. 

2. BE skal til ekstraordinært varmemøde den 29. december. 

3. Fastelavnsfest bliver lørdag den 7. februar kl. 11-14 

4. BE har fået et tilbud på leje af telt, til vores jubilæumsfest til august. Prisen er ac-

ceptabel, så det besluttes at godkende tilbuddet.  

Folk opfordres stadig til at komme med forslag til hvad vi skal lave på denne dag. 

 

 

8. Næste møde. 

 

Torsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Svend Aage Larsen Birgit Elouni Lis Munkehøj 

Formand Næstformand Kasserer 

 

 

 

 

Pia Haag Søderberg Bent Hedegaard Leif Bendtsen  

Sekretær 

 

 

 

Ingrid Hansen  Ole Petersen    

   Inspektør

 


