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Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 248 

 
Torsdag den 12. januar 2017 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. 247 fra den 14. december 2016. 

 

  

 

2 Nyt fra formanden 

 

 1. Renovering.  

a. Information fra byggeudvalgsmøde den 12. januar 2017.  

b. Opfølgning på mødet den 4. januar mellem bestyrelsen og Jens Rasmussen 

fra Greve Boligselskab.  

c. Besøg hos en bebyggelse, som har haft Enemærke/Petersen som 

entreprenør. Hvad er deres erfaringer? Hvilke udfordringer havde de med 

entreprenøren, og hvordan blev de løst? – Er der fundet en bebyggelse vi kan 

besøge? 

 

3 Nyt fra Inspektøren, samt grønne områder. 

 

 1. Internet i beboerhusene og bestyrelseslokalet. Hvor langt er dette? 

 

4 Opfølgning fra sidste møde, samt diverse nye punkter. 

 

 1. Kursus for bestyrelsen. Er vi blevet tilmeldt? 

2. Dispensationer. Er der blevet skrevet ud til dem som tidligere har fået 

dispensationer, at deres dispensation er udløbet, og at de skal fjerne diverse 

stakitter, tilbygninger osv.? 

3. Bolig:net skulle have deltaget i dette møde, men grundet diskussioner vedr. 

renovering, inviteres Tine til at komme til bestyrelsesmødet i februar i stedet 

for. 

4. Parkeringsforhold. Bestyrelsen går en tur i bebyggelsen søndag den 15. 

januar, så vi kan besigtige hvor problemerne virker til at være størst, og hvor 

vi evt. kan anlægge flere pladser. 

 

 

 

 

5 IT udvalg. 
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 1. Intet nyt. 

 

6 Eventuelt. 

 

  

7 Næste møde. 

 

 Torsdag den 9. februar kl. 18.30 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Svend Aage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk venligst at melde afbud til formanden på tlf. 20 30 65 78, hvis du ikke kan komme. 
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Referat af Tjur - Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 248 

Torsdag den 12. januar 2017 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, KH, OP 

Fraværende:  

 

1 Godkendelse af referat nr. 247 fra den 14. december 2016. 

 

 1. Godkendt uden kommentarer. 

 

2 Nyt fra formanden. 

 

 1. Renovering: 

 

a. Information fra byggeudvalgsmødet den 12. januar 2017. 

Materialet til beboermødet den 25. januar udsendes til beboerne senest den 

16. januar. Søren Hausted, Arkitekt fra Arkitema vil præsentere det nye 

forslag, og forklare hvorfor vi er gået bort fra det oprindelige forslag, som 

blev fremvist til beboermødet den 17. maj.  

Der er sat plader med farveforslag op på gavlen ved Tjurgården 232 (ved 

Inspektørens kontor), så beboerne kan danne sig et indtryk af, hvordan det 

kan komme til at se ud.  

E&P har endnu ikke nået at udvide tilbuddet, så det også indeholder maling af 

skurene. Jens håber at det kan nås inden beboermødet. 

Det er ikke sikkert, at det kan nås at få balusterrækværk til altanen med til 

mødet, men det forventes at et hegn af strækmetal bliver fremvist. 

Der gives forklaring på, hvorfor der ikke isoleres på de små gavle over 

skurene. 

Vi mangler stadig at få en pris på, hvad det vil koste at få installeret 

udvendige stikkontakter på terrassen. Man har fundet ud af, at den stikkontakt 

der evt. skal sættes op på terrassen, ikke behøver at have jord. Det forventes 

at prisen kommer til at fremgå af det endelige tilbud. 

Overdækningen ude foran bliver taget ned, som en del at tilbuddet, og der 

sættes også ny overdækning op, når renoveringen er overstået. Træterrassen 

på køkkensiden bliver også fjernet, så der kan graves ned, så soklen kan blive 

efterisoleret. 

Træterrasse og markise/overdækning på havesiden skal fjernes af beboeren 

selv. Det er hele terrassen som skal fjernes, da der skal stilles stillads op. 

E&P vil komme med en pris på, hvad de evt. skal have for at fjerne markise 

og træterrasse, samt pris for opsætning igen. 

E&P foreslår at al information vedr. aflevering af nøgler osv. skal kunne 

gives til beboerne via mail, en hjemmeside, Facebook, sms tjeneste eller 
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papir. Man kan så som beboer melde sig til, hvordan man vil have sin 

information. 

E&P vil, inden opstart af hver sektion, indkalde de berørte beboere til et 

informationsmøde, hvor der gives information bla. vedr. udlevering af nøgler. 

Opsætning af evt. skurvogn/toiletvogn med toiletter er blevet foreslået, da der 

vil være perioder hvor der er lukket for vandet og dermed også for vandet til 

toilettet, i dagtimerne. 

Alternativt foreslås det, at der kan åbnes for toiletterne til beboerhuset, så folk 

kan benytte disse. 

 

b) Der afholdes workshop tirsdag den 24. februar. hos E&P i Ringsted. PHS, SL 

og OP deltager. 

 

c) SL har undersøgt mulighed for at komme ud til en bebyggelse. Han var ikke i 

stand til at finde informationer vedr. en bestyrelse som kunne kontaktes. OP 

spørger E&P om de kan henvise til en bestyrelse vi kan tage kontakt til. 

 

3 Nyt fra Inspektøren, samt grønne områder. 

 

 1. Internet i beboerhusene og bestyrelseslokalet er bestilt. Det vides ikke endnu 

hvornår vi kan få det leveret.  

Vi har fået ny konsulent hos YouSee. Han hedder Jesper Sur. Han har lovet 

os, at han vil få styr på hvordan vi kan få lagt internet ind både i 

beboerhusene og bestyrelseslokalet. 

 

2. KH spørger ind til YouSee og nedbrud. Ikke alle beboere har modtaget den 

kompensation som de har lovet, efter nedbruddet Nytårsaften. Der kører dog 

gratis film indtil den 31. januar på kanal 66 eller 100. 

 

3. Der er røget 2 postkasser til nytår, samt en raket gennem en overdækning.  

 

4 Opfølgning fra sidste møde, samt diverse nye punkter. 

 

 1. SL har undersøgt budget vedr. kursus. Vi har 15.000,- pr. år. til 

kursusaktiviteter for hele bestyrelsen. SL undersøger om vi kan få en 

ekstrabevilling til vores kursusaktivitet for i år, så hele bestyrelsen kan 

komme med på kursus. 

 

2. OP er begyndt at skrive ud til folk, hvor deres dispensationer er udløbet. 

 

3. Bolig:net bliver inviteret til næste bestyrelsesmøde den 9. februar. 

 

4. Bestyrelsen går en tur i bebyggelsen søndag den 15. januar, for at få et 

overblik over, hvor mange P-pladser der mangler, og hvor problemet er størst. 

 

5 IT udvalg. 

 

 1. OP har haft fat i David i dag. Hjemmesiden har været nede, så den skulle  

genstartes. 

 

6 Eventuelt. 

 

 1. KH spørger ind til varmeregnskabet. Det skulle komme til maj, som det 

plejer. Hun stiller spørgsmål til målingen, da den har målt dobbelt så meget 

som vores målere plejer. Vi fik sidste år at vide, at vores nye målere tæller 
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dobbelt så meget, som de gamle målere.  

 

2. Tysklandstur lørdag den 22. april kl. 8.00 

 

3. Fastelavnsfest søndag den 26. februar kl. 11 – 13.30 

 

7 Næste møde. 

 

 Torsdag den 9. februar kl. 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  

 

 

 

 


