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Referat af Tjur - Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde 

Onsdag den 13. januar 2016 
 

Referat nr. 238 

 

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, BH, JO, KH, OP   

Fraværende: % 

 

 

1. Godkendelse af referat nr. 237. 

 

Blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Nyt fra formanden. 

   

1. Renovering, der er intet nyt. Dog forventes det ikke, at renoveringen 

kommer til at starte før slut 2016 eller start 2017. Det forventes at ud-

budsrunden på projektet er afsluttet i august 2016. 

 

3. Nyt fra inspektøren, samt grønne områder 

 

1. Natten til søndag den 27.12.2015 var der brand i vores olierum. Olierummet er 

helt udbrændt. Der er sket skade på taget over garage med spær, lægter og tag-

plader. Alt hvad der var i olierummet er gået til. Det vides ikke, hvordan bran-

den er opstået. Muligvis er det en raket eller påsat. Det forventes at renovering 

af rummet, starter op i næste uge. 

2. Den 27.12.2015 har der i forbindelse med meget nedbør, været regn i kælde-

ren. I den forbindelse var vi uden varme og varmt vand i nogle timer, da pum-

per i kælderen var stoppet. Kun få beboere har opdaget, at der ikke var varme 

og varmt vand. 

3. Der har ikke været det store hærværk nytårsaften. 7 postkasser er sprunget i 

luften. 

4. En beboer i Tejstgården søger om at få lov til at opsætte hegn i haven ud mod 

stien, efter der er skiftet hæk. Hun er meget nervøs for boligen, nu hvor alle 

kan gå forbi og kigge ind.  

Der bliver givet tilladelse til opsætning af hegn 70 cm inde i haven. Hegnet 
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skal fjernes, når hækken er vokset op, eller senest om 5 år. 

5. Indbrud i skure. OP holder møde med politiet i morgen vedr. dette problem. 

6. Kastanjetræet er blevet ordnet, så det får lov til at stå. 

7. Bygningstilsyn: 

 

Side 9: Der er blevet fuget nogle enkelte gavle. Det ligner, der har været mur-

bier i, men det er det ikke. Det forventes at dette kommer til at være en del af 

renoveringen. 

 

Side 20: OP vil undersøge, hvad det evt. ville komme til at koste, hvis vi skif-

ter alt træværk ud med vedligeholdelsesfrit ”Træværk”. 

 

Side 22: Det er kun hvis folk kommer ned til OP og siger at der er noget galt at 

der vil blive noget gennemgang. 

Efter renoveringen vil de blive indsat som noget planlagt. 

 

Side 24: Det er kun hvis folk kommer ned til OP og siger at der er noget galt at 

der vil blive noget gennemgang. 

Efter renoveringen vil de blive indsat som noget planlagt. 

 

Side 26: Det er kun hvis folk kommer ned til OP og siger at der er noget galt at 

der vil blive noget gennemgang. 

Efter renoveringen vil de blive indsat som noget planlagt. 

 

Side 30: Der er penge til udskiftning af bæringer og nedløbsrør i det gældende 

budget.  

Pengene der er afsat til tagrenderne, er til rensning af dem, ikke til udskiftning. 

 

Side 40: Der ryddes op i beholderrum med jævne mellemrum.  

 

Side 41: Nej, der er ikke planlagt renovering af beholderrum. 

 

Side 43: Økonomien ville have været super god hvis vi havde fået lov til det, 

af Greve Varmeværk. Der har kørt et projekt i Gersagerparken vedr. dette, 

men det er ikke noget man fra varmeværkets side, vil gå videre med. 

 

Side 48: Der er ikke sat nye kanaler op, efter vi fik udskiftet ventilationen. Sy-

stemerne bliver renset hvert 2. år. 

 

Side 51: Folk må selv bestemme, hvilken farve stikkontakter de vil have sat 

op, når de får udskiftet køkken. 

 

8. Gennemgang af forslag til langtidsbudget for 2017. Vi fortsætter snakken på 

næste møde, i februar. 

 

 

5. IT- udvalg. 

 

1. Intet nyt. Vi opdaterer hjemmesiden løbende. 
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7. Eventuelt. 

  

1. Varmeudvalgsmøde er udsat til foråret. Greve varmeværk modtager allerede varme 

fra VEKS. BE undersøger, om vi får glæde af den nye varmelinje via VEKS. 

2. Fastelavnsfest søndag den 7. februar på Arenaskolen kl. 11 - 14. 

Billetsalg er fra torsdag den 14. januar til fredag den 29. januar, begge dage inkl. 

HUSK, der gives præmie for bedst udklædte, OGSÅ til de voksne.   

3. Der indkøbes nye stegepander til beboerhuset 214B. 

4. Der kigges på indkøb af sofagrupper til begge beboerhuse. 

5. Møde i festudvalget den 20. januar kl. 18.30. 

 

 

8. Næste møde. 

 

Torsdag den 11. februar 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

 


