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Referat af Tjur - Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde 

Onsdag den 17. februar 2016 
 

Referat nr. 239_1 

 

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. Indbrud i bebyggelsen. 

 

a) OP fremviste diverse billeder fra bla. Søjlegården, der viste kvaliteten af billeder  

    som de har taget med deres overvågning, både om dagen og om natten. Umiddelbart 

    vil man ikke kunne identificere en evt. indbrudstyv, på billederne optaget om natten.    

    Bestyrelsen vil arbejde for alternative løsninger end overvågningskameraer. 

     

    LB nævnte at man kunne oprette grupper, som går rundt sammen, fordelt i hele  

    bebyggelsen. Dette vil måske kunne dæmme op for problemet. 

 

    OP har undersøgt priser for opsætning af nogle bedre låse på skurene. Dette vil for 

    hele bebyggelsen komme op i en pris af ca. 750.000,00. OP har efterfølgende  

    undersøgt, om vi som beboere kan få rabat, hvis vi f.eks. hver især skal købe en lås 

    og få opsat. Der er blevet lukket op for, at dette nok skulle kunne lade sig gøre.  

    Forhandleren skal dog lige konferere med sin leverandør. 

 

   Der er en beboer som har opsat en form for alarm, som er sat fast på håndtaget på  

   indersiden af døren. Hvis der så er nogen der tager i håndtaget, går alarmen i gang, 

   inde i huset. 

 

  Folk kan sætte en lampe med en sensor op, så lyset tænder, hvis der er nogen der går 

  forbi eller går ind i forgården. Dette ville også kunne hjælpe. 

 

  Man kan tilmelde sig til nabohjælp på https://www.nabohjælp.dk/ Brochurer kan også  

  afhentes på ejendomskontoret. 

 

b) For opsætning af overvågningskameraer skal politiet og kommunen skal ligeledes 

    godkende. 

https://www.nabohjælp.dk/
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c) Bestyrelsen skal til temadag om emnet ”Tryghed i hjemmet”, hvor Politiet kommer 

    og informerer og giver gode råd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Svend Aage Larsen Birgit Elouni Lis Munkehøj 

Formand Næstformand Kasserer 

 

 

 

 

Pia Haag Søderberg Bent Hedegaard Leif Bendtsen  

Sekretær 

 

 

 

Ingrid Hansen  Ole Petersen    

   Inspektør

 


