
Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.  
  

Referat nr. 261 19. april 2018   Side 1 af 4  

Referat af Tjur - Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 261,  

torsdag den 19. april 2018 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet. 

  

Sendt til:   

Formand:  Svend Aage Larsen (SL)  

Næstformand:  Katja Hansen (KH)  

Kasserer:  Lis Munkehøj (LM)  

Sekretær:  Birgit Elouni (BE) 

Medlem:  Lizette Qvapp (LQ) 

Ingrid Hansen (IH)  

Susanne Hansen (SH) 

1. suppleant:  Bo Krogsgaard (BK)  

2. suppleant:  Steffan Lind-Lundquist (SLL)  

Inspektør:  Claus Nordahl (CN)  

  Greve Boligselskab (GB)  

 

Tilstede: SL, LM, KH, LQ, BE, IH, SH, BK, SLL, CL 

Fraværende: CN 

 

 Spørgetid 

 

 Ingen beboere mødte op til spørgetid. 

 

1 Konstituering af bestyrelsen 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig som flg. 

Lis Munkehøj blev valgt til kasserer og Birgit Elouni blev valgt til sekretær. 

Katja Hansen var ikke på valg og fortsætter som næstformand. 

 

  

2 Information til de nye bestyrelsesmedlemmer  

 

 1. SL informeret om at nyvalgte bliver indkaldt til infomøde I GB. 

SL informerede om forretningsorden kommer til næste møde, hvor alle skal 

skrive under.  
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Fastansættelse af bestyrelsens informationskanaler 

 

1. På mødet blev vi enige om at al kontakt til bestyrelsen foregår via mail, 

som er tjurtejst@gmail.com, eller brev som kan afleveres i postkassen 

ved bestyrelsens lokale. 

2. Bestyrelsen har også besluttet at der ikke besvares spørgsmål på de 

sociale medier ex. Facebook. Da der ikke er krav om at man som 

bestyrelsesmedlem skal have en Facebookprofil, kan Facebook ikke 

bruges som informationskanal til beboerne. De medlemmer af 

bestyrelsen som er på Facebook, vil derfor aldrig udtale sig som et 

bestyrelsesmedlem, men som beboer uden sammenhæng med 

bestyrelsen. Spørgsmål til bestyrelsen skal derfor ske som beskrevet 

ovenfor. 

mailto:tjurtejst@gmail.com
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Spørgsmål som stilles i forbindelse med fremmøde, skal ske skriftligt. 

Alle generelle spørgsmål som ligger indenfor bestyrelsens handleområde 

vil kunne læses i referaterne. Dog med undtagelse af personsager.  

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på at alle spørgsmål vedr. den 

igangværende renovering skal ske til Greve Boligselskab. 

 

 

  

 

4 Punkterne fra beboermødet 

 

a) Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne, med begrundelse om den 

enkeltes incitament for bestyrelsesarbejdet. 

 

KH har boet i bebyggelsen de seneste 14 år. Jeg er på nuværende 

tidspunkt næstformand i Tjur-Tejstgårdens afdelingsbestyrelse. Jeg har 

flere års erfaring med bestyrelsesarbejde, både rent professionelt, altså på 

en virksomhed og som frivilligt bestyrelsesmedlem i 

institutioner/skoleregi. Grunden til jeg vil bestyrelsesarbejdet her er at jeg 

ønsker at involvere mig samt sætte præg på det miljø jeg færdes i. 

 

LM har boet i bebyggelse i mange år. Jeg sidder som kasserer og har 

gjort det i mange år. Jeg synes det er dejligt på den måder at følge med i 

hvad der sker i vores afdeling og være med til at gøre en forskel. Synes 

også det er vigtigt der er noget socialt på en god og hyggelig måde. Det 

kræver lidt resurser, men det giver jeg gerne. 

 

LQ har boet i Tjurgården i mere end 30 år. Til daglig arbejder jeg som 

sekretær i en faglig organisation. Jeg har valgt at gå ind i bestyrelsen med 

et positivt sind, og vil lære alt det jeg kan, og håber de på sigt kan være 

til gavn for beboerne. 

 

IH har boet i bebyggelsen i 25 år, er meget glad for at være en del af 

bestyrelsen. Det er godt at kunne være med til at hjælpe beboerne med 

råd og vejledning. Og det er også dejlig at være med til at finde ture og 

events for børn og voksne. 

 

BE har boet her i bebyggelsen i snart 40 år. Jeg er blevet valgt til 

sekretær i Tjur/Tejstgårdens afd. bestyrelse. Jeg har mange års erfaring 

med frivilligt bestyrelsesarbejde, både her fra afd. men også fra 

institutioner/skoler. Jeg har valgt bestyrelsesarbejdet for at gøre en 

forskel, fordi jeg ønsker et godt naboskab og sammenhold, samt fælles 

beboerdemokrati. 

 

SH har boet her fra bebyggelsens start. Jeg har været i bestyrelsens før, 

det var sidst i 70’erne og starten af 80’erne. Har siddet i forskellige 

bestyrelser i forbindelse med mit arbejde. Jeg har meldt mig ind i 

bestyrelsen igen, for at have lidt indsigt i hvad der sker i bebyggelsen. 

Jeg går ind for beboerdemokrati og at alle bliver hørt. 
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BK har boet i Tjurgården ca. 30 år. Til daglig arbejder jeg i Region 

Hovedstaden, hvor jeg har været tillidsvalgt i 5 år for 150 kollegaer. Jeg 

har valgt at blive suppleant for at lære og se hvordan bestyrelsen 

arbejder. 

 

 

b) Klubberne. 

 

Bestyrelsen har bedt Solstrålen og Sportsklubben om at komme med info 

om hvad der sker i klubberne. Så vi derefter kan få det på vores 

hjemmeside, som er tjurtejst.dk. 

 

Vi har allerede aftalt møde med sportsklubben den 7. maj 2018. 

 

 

 

c) Arbejdsgrupperne (legeplads m.m.) 

 

Legeplads Gr. Katja, Lizette, Steffan, Birgit 

Kælkebakken Gr. Susanne, Birgit. Vi arbejder vider med det, sener vil 

der blive sendt noget ud til beboerne. 

 

d) Hækkeklipning. 

 

 CN arbejde videre med det. 

 

e) Pris på hundeløbegård. 

 

CN undersøger dette. 

 

f) Maling af hoveddøre. 

 

Vedr. dette har bestyrelsen besluttet, at lade det ligge til renoveringen er 

helt færdig. 
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Eventuelt 

 

Bestyrelsen har talt om at lave en A4 side til ny indflyttet, med oplysning 

ejendomskontoret kontortider, samt tlf. nr. samt med bestyrelsens mail + 

hjemmeside adresser. Og info om vores klubber i bebyggelsen. 

 

Vi har også her talt om at lave et nyhedsbrev en gang i kvartalet. 

 

Pensionisttur torsdag den 14. juni 2018. mere info følger. 

Bon Bonlandstur lørdag den 25.august, mere info følger. 

 

 

6 Næste møde  

 

Onsdag den 9. maj 2018, kl. 18.00 
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 Svend Aage Larsen  Katja Hansen  Lis Munkehøj  

 Formand  Næstformand  Kasserer  

      

  

  

  

 
 Birgit Elouni Susanne Hansen  Ingrid Hansen   

          Sekretær  Medlem  Medlem  

      

  

  

  

 
 Lizette Qvapp  Claus Nordahl    

 Medlem  Inspektør    

  


