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Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 244 

 
Tirsdag den 30. august 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet,  

 

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 

Ingrid Hansen (IH) 

1. suppleant: Jørgen Olsen (JO) 

2. suppleant: Katja Hansen (KH) 

Inspektør: Ole Pedersen (OP) 

 

Dagsorden: 

 

1 Godkendelse af referat nr. 243 fra den 8. juni 2016. 

 

  

2 Nyt fra formanden 

 

 1. Renovering. 

 

3 Nyt fra Inspektøren, samt grønne områder. 

 

 1. Juletræet. Hvad er status? 

 

2. Oprydning omkring beboerhusene: Fjernelse af affald, beskæring af buske og 

hæk, løsthængende ledninger, hegn ind mod børnehaven, afløbsrør i fliser. 

 

3. Adgang til tagene på beboerhusene - specielt Tjurgården 214B. Hvad er 

status? 

 

 

4 Opfølgning fra sidste møde, samt diverse nye punkter. 

 

 1. Liste med oversigt over punkter som er til opfølgning, er sendt ud med denne 

mødeindkaldelse. 

 

2. Mapper til bestyrelseslokalet med dispensationer, ansøgninger og påtaler. 

 

3. Tilladelse til husdyrhold på hjemmesiden, så folk kan downloade den og 

udfylde den på forhånd. OP kan sende dokumentet til IT-Udvalget, så den kan 

lægges på hjemmesiden. 

 

 

6 IT udvalg. 

 

 1. Tekstblokkene ved bestilling af beboerhus skal opdateres, da den tekst der står i feltet 

ikke slettes, når man begynder at skrive i det. Dette resulterer i, at der ofte  

kommer fejl i de informationer som folk skriver. IT-udvalget kontakter David. 

http://www.tjurtejst.dk/
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7 Eventuelt. 

 

 1. Opfølgning på jubilæumsfesten. Hvad var godt, og hvad kan vi gøre bedre 

næste gang? 

 

2. Markvandring onsdag den 21. september. Kl. 18.00. Opdatering af sedlen. 

 

8 Næste møde. 

 

 Torsdag den 8. september 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Svend Aage 

http://www.tjurtejst.dk/
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Referat af Tjur - Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 244 

Tirsdag den 30. august 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet.  

 

Sendt til: 

Formand: Svend Aage Larsen (SL) 

Næstformand: Birgit Elouni (BE) 

Kasserer: Lis Munkehøj (LM) 

Sekretær: Pia Haag Søderberg (PHS) 

Medlem: Leif Bendtsen (LB) 

Ingrid Hansen (IH) 

Bent Hedegaard (BH) 

1. suppleant: Jørgen Olsen (JO) 

2. suppleant: Katja Hansen (KH) 

Inspektør: Ole Pedersen (OP) 

 Greve Boligselskab (GB) 

 

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

Fraværende: BH, KH 

 

1 Godkendelse af referat nr. 242 fra den 11. maj 2016. 

 

 Godkendt uden kommentarer. 

 

 

2 Nyt fra formanden. 

 

 1. Renovering. Der er indkommet 10 tilbud, som er reduceret til 5. De har ca. 14 

dage tilbage, til at byde ind med, hvad vi kan få for de penge vi har. 

 

2. En beboer har forespurgt, om vi evt. kan indhente et tilbud på, hvad det vil 

koste hver enkelt beboer, at få nedtaget markise, overdækning og træ 

terrasser. Bestyrelsen vil arbejde videre med denne idé. 

 

3. Der er kommet en forespørgsel på, om vi i forbindelse med renoveringen, kan 

blive opsat udendørskontakter på terrassesiden. Bestyrelsen vil arbejde videre 

med denne idé. 

 

4. Der er kommet en forespørgsel fra en beboer om mindre vinduer i 

badeværelserne, så det f.eks. ikke kan ses ude fra, at man har en tørretumbler 

stående. Bestyrelsen vil ikke gå videre med dette forslag, da vi ikke ønsker at 

de forskellige lejligheder, skal se forskellige ud.  

 

5. Repræsentantskabsmøde i Søjlegården onsdag den 16. november kl. 17.00 

Sammenlægningen af BS61 og Greve Boligselskab. 

 

 

3 Nyt fra Inspektøren, samt grønne områder. 

 

 1. Juletræet er dødt. Der hjemkøbes et nyt træ inden vi skal tænde træet til 

november. 

 

2. Oprydningen omkring beboerhusene er stort set færdiggjort, så udearealerne 

omkring husene, nu fremstår lidt pænere. 

http://www.tjurtejst.dk/
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3. Der er ikke observeret flere ”besøg” på tagene. OP tror ikke kan gøre noget, 

for at folk/børn ikke kan komme op på tagene. De skure der står tæt på huset, 

er desværre nødt til at blive der. 

 

4. Skraldecontaineren foran beboerhusene må ikke stå op ad muren, eller under 

halvtag. Det skaber en risiko for at husene går i brand, hvis der går ild i 

containeren. 

 

5. Der vil blive indkøbt nye borde og stole til beboerhuset 214B. Vi vil forsøge 

at købe møbler magen til dem i beboerhuset 215A. 

 

4 Opfølgning fra sidste møde, samt diverse nye punkter. 

 

 1. Listen blev gennemgået. 

 

2. Op fremskaffer mapper. 

 

3. OP sender skemaet til PHS, som så lægger det ind på hjemmesiden. 

 

5 IT udvalg. 

 

 1. BE kontakter David om opdatering af tekstblokkene, så den fortrykte 

tekst forsvinder, når folk begynder at skrive i feltet. 

 

2. Der lægges billeder fra jubilæumsfesten ind på hjemmesiden. 

 

6 Eventuelt. 

 

 1. Jubilæumsfesten var en kæmpe succes. Vi vil dog i fremtiden finde en anden 

tryllekunstner og en anden DJ.  

Der skulle have været noget mere underholdning til børnene i løbet af 

eftermiddagen. Dette vil vi tage med, næste gang vi holde en fest. 

Festudvalget har fået masser ros fra flere beboere. De syntes det var en 

fantastisk fest. 

I fremtiden ville det være rigtig dejligt, hvis der er nogle beboere som 

deltager i festudvalget, i stedet for kun bestyrelsen. 

 

2. Markvandring onsdag den 5. oktober kl. 17.30. 

 

3. Der vil blive arrangeret et vinsmagningsarrangement. Vi vender tilbage med 

en dato og invitation. 

 

8 Næste møde. 

 

 Torsdag den 13. oktober. 
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Svend Aage Larsen Birgit Elouni Lis Munkehøj 

Formand Næstformand Kasserer 

 

 

 

 

  

Pia Haag Søderberg Leif Bendtsen Ingrid Hansen  

Sekretær Medlem Medlem 

 

 

 

 

  

Bent Hedegaard Ole Petersen  

Medlem Inspektør  
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