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Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 255 

Torsdag den 12. oktober 2017 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet. 

 

Sendt til: 

Formand: Svend Aage Larsen (SL) 

Næstformand: Katja Hansen (KH) 

Kasserer: Lis Munkehøj (LM) 

Sekretær: Pia Haag Søderberg (PHS) 

Medlem: Leif Bendtsen (LB) 

Birgit Elouni (BE) 

Ingrid Hansen (IH) 

1. suppleant: Susanne Hansen (SH) 

2. suppleant: Line Holgersen (LH) 

Inspektør: Ole Pedersen (OP) 

Greve Boligselskab (GB) 

 

Dagsorden: 

 

1 Godkendelse af referat nr. 254 fra den 13. september 2017. 

 

  

2 Nyt fra formanden 

 

 1. Velkommen til vores nye Inspektør Claus Nordahl. 

 

2. Renovering. 

Fremadrettet afholder bestyrelsen et bestyrelsesmøde kun omhandlende 

renoveringen. Mødetidspunkt aftales. Punkter fra sidste mødeindkaldelse 

medtages på dagsorden for renoveringsmøde. 

 

3. Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden. 

 

4. Punkter til beboerbladet i december 2017. 

 

3 Nyt fra Inspektøren, samt grønne områder. 

 

 1. Containerpladsen.  

a. Udlevering af elektroniske nøgler til containerpladsen. Hvor langt er dette 

projekt? 

 

2. Hvordan gik mødet med EON og God energi vedr. opsætning af lade 

stationer til el-biler? 

 

3. Vandskade i bolig pga. faldstamme. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde. 

 

 

 

4 Opfølgning fra sidste møde, samt diverse nye punkter. 

 

 1. Information og spørgsmål fra beboere: 

a. Opfølgning på beboerspørgsmål fra sidste møde. Er der kommet svar fra 

Administrationen? Spørgsmål vedlagt som bilag 1, 2 og 3. 

 

b. Gennemgang af mails og andre henvendelser fra beboere. 
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2. Råderetskatalog. Bestyrelsen indkalder til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, 

med råderetskatalog som eneste punkt på dagsordenen. Hvornår skal dette møde 

afholdes? 

 

3. Opfølgning på markvandring den 6. august 2017.  

 

a. Nymalede skure har ikke fået skiftet sporplader med råd. 

 

b. Brønddæksel ved Tjurgården 80 ligger løst. Er farligt. 

c. Rust på trappen ved Tjurgården 304A. 

 

d. Kan sandkassen ved babylegepladsen gøres mindre? Hvornår er der sidst 

skiftet sand i den? Den er fyldt med ukrudt. 

 

e. Vedligeholdelse af den store legeplads er mangelfuld. Legepladsen ser 

gammel og slidt ud. 

 

f. Gavlplader på teknik rum ved ungdomsboliger er rådne. Dette blev også 

nævnt efter markvandringen i 2016. 

 

g. Hoveddør ved ungdomsbolig ser forfærdelig ud. 

 

h. Alle ungdomsboligerne skure ved vaskeri er i en meget ringe forfatning. 

Mange brædder er rådne, og ved nogle af skurene kan man næsten stikke en 

hel hånd ind mellem dør og væg. 

 

Oversigt over besigtigelser ved specifikke boliger er fremsendt til 

Inspektøren. 

 

i. Opfølgning fra beboermødet: 

Lamper: Bestyrelsen vil gå en tur og kigge på, hvor der er behov for at der 

bliver sat mere lys op 

 

5 Afdelingsregnskab. 

 

 Bank: 

Kasse: 

 

6 IT udvalg. 

 

 1. En beboer ønskede på beboermødet, at der blev taget billeder af alle 

bestyrelsesmedlemmer, som kunne lægges på hjemmesiden.  

 

7 Eventuelt. 

 

  

8 Næste møde. 

 

 Bestyrelsesmøde: Torsdag den 9. november.  Kl. 18.30 

Renoveringsmøde:  
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Med venlig hilsen 

 

Svend Aage 

 

 

HUSK! Der serveres ostemad.  

 

Husk venligst at melde afbud til formanden på tlf. 20 30 65 78, hvis du ikke kan komme. 
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Bilag 1 til mødeindkaldelse til bestyrelsesmøde nr. 255, torsdag den 12. oktober 2017.   

  

Hej  

  

Jeg skriver denne mail efter at have oplevet nogen forskellige ting omkring denne renovering 

som ikke er tilfredsstillende...  

1. Maleren har været igang mens vejret har været dårligt og det har resulteret i at malingen på 

altanen nu har nogen bobler (Ligner blærer)  

2. Maleren har tendens til at starte hans arbejde meget før det varslede tidspunkt som er kl 7. 

(Han er startet et sted mellem 6.10-6.20)  

3. Generelt har de haft startet tidligere end kl 7. (Alle håndværkere)  

4. De har i en fin folder som de har lagt i vores postkasser skrevet at arbejdet vil foregå 

mellem 6.30-16.30 (Info møderne og varslingerne står der kl 7.0016.00)  

5. Jeg har haft ringet til beboer telefonen torsdag d. 31/8, da vi fik en varsling om at 

elektrikeren skulle ind i vores lejlighed fredag d. 1/9. (mit spørgsmål gik på elektriske 

markiser) Der snakkede jeg først med 1 medarbejder som bare sagde at jeg kunne jo bare 

bruge den stikkontakt de satte op på facaden, jeg fortalte ham at den kunne jeg ikke bruge da 

jeg har hele installationen indvendig. Så sagde han at han nok bare ville bore et hul når det 

hele var færdig?!?!?! (Må vi godt bore huller til markiser i facaden)  Da jeg efter 10 min 

ringede tilbage til beboer telefonen snakkede jeg med Andreas fra byggeledelsen, hvor jeg 

aftalte med ham at hvis jeg selv lagde et kabel gennem facaden ville de sørge for at det ikke 

bliver fjernet og derved bliver lagt gennem dampspæren som det skal. (De kom aldrig den 

fredag).  

MEEEEN når man så kommer hjem fra arbejde idag (fredag) har de revet kablet ud af 

væggen.... Der bliver nødt til at blive meldt noget ud til beboerne omkring elektriske 

markiser, der er flere og flere som har dem og har styringen indvendig. Jeg kommer til at 

ringe til beboer telefonen igen mandag for at få dem til at sætte kablet i igen.  

6. Tirsdag d. 5/9 ringede elektrikeren mig op for at hører omkring den markise han havde fået 

en besked omkring af Andreas. Der var ingen problemer omkring dette da jeg selv har lagt 

kablet klar da jeg selv er elektriker. Så spurgte jeg ham hvornår de ville komme nu hvor de 

ikke var der fredag som varslet. Der fortalte han at han havde en kollega på vej ind i vores 

lejlighed idag(tirsdag), UDEN AT VARSLE?! Jeg fortalte ham at det kunne de godt droppe, 

da de efter hvad vi har fået afvide ikke må gå ind i vores boliger uden at varsle mindst 3 dage 

før.  

7. Håndværkerne er generelt meget dårlige til at rydde op efter sig selv i haverne (der har 

ligget affald, skruer og lign. af flere omgange efter de er gået hjem) og med flasker på 

postkasserne m.m. De glemmer at folk skal kunne bo her og bruge haverne efter kl 16.00 Men 

hvis man har børn eller husdyr så er affald ikke særlig fedt.  
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8. De sætter heller ikke lås på stilladserne selvom det også er meldt ud fra start. De glemmer 

til at starte med også lågen. Så jeg måtte også spørge hvor den blev af de jeg snakkede med 

Andreas. (Er det mig som har misforstået omkring aflåst stillads?)  

Undskyld hvis min mail virker meget sur men bliver bare træt.   

  

Mail modtaget efterfølgende fra samme beboer:  

  

Glemte også at nævne at maleren har ikke dækket godt nok af der han malede det grå ude 

foran, så vi har grå maling på fliserne og på mit hegn som er træ farve. :/ 
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Bilag 2 til mødeindkaldelse til Bestyrelsesmøde nr. 255, torsdag den 12. oktober 2017. 

 

Spørgsmål fra 3 beboere, som var mødt op for tale med bestyrelsen: 

1. Hvad har man tænkt sig at gøre til vinter, når al isolering bliver fjernet? Folk sidder 

allerede nu og fryser, og det bliver jo ikke varmere. Se spørgsmål  

2. Hvorfor er der ikke noget lys nede i det område, hvor de er i gang med at renovere. 

Alle lygtepæle er blevet fjernet, så der nu er helt mørkt. Der er heller ikke noget lys på 

containerne, så man risikerer at folk rammer dem i mørket. 

Svar: Der er opsat lys på containerne ned ved den 1. stikvej i Tjurgården. 

3. Asbestcontaineren er ikke aflåst. Skal den ikke være det? Håndværkerne står og 

knækker pladerne, inden de kaster dem ned i containeren. 

Svar: E&P kontaktes. Dette er ikke i orden. Asbest skal pakkes ind og containeren skal 

være aflåst, når håndværkerne går hjem.  

4. Hvorfor er der ikke blevet indkaldt til et nyt beboermøde vedr. mistillidsvotum, når 

bestyrelsen og boligselskabet har erkendt at det var en fejl, at beboeren ikke fik sin 

afstemning vedr. mistillid til bestyrelsen. 

Svar: SL undersøger hos Administrationen, om beboeren har krav på et møde, med 

mistillid til bestyrelsen som eneste punkt på dagsordenen. 

 

Beboerne pointerede at de intet har imod, at der skal renoveres, for vi trænger til det. 

Dét der opponeres imod, er hvordan hele processen kører. Der kommer ingen svar, når 

der stilles spørgsmål til byggeledelsen. Der løber en masse rygter i bebyggelsen, så 

man efterhånden bliver forvirret, for hvad er op eller ned på det hele. 
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Bilag 3 til mødeindkaldelse til Bestyrelsesmøde nr. 255, torsdag den 12. oktober 2017. 

 

1. Hvorfor skal markisen fjernes, når der ikke kan males i vinterhalvåret. 

Svar: Spørgsmålet er sendt til Administrationen, som vil svare beboerne. Bestyrelsen 

har ikke modtaget svar fra Administrationen, til dette spørgsmål. 

2. Hvad har man tænkt sig at gøre ved, at isoleringen bliver fjernet, og beboerne skal 

sidde og fryse i flere dag, før der bliver sat nyt isolering op. 

Svar: E&P kontaktes, så vi kan høre hvad planen er. Se spørgsmål 1 i bilag 2. 

3. Hvorfor overholder håndværkerne ikke de varslinger som de giver. 

Svar: E&P kontaktes, da det ikke kan være meningen, at de ikke overholder de 

varslinger der gives. Håndværkerne skal komme på de dage de varsler beboerne at de 

kommer, og ikke 5 dage senere. Bestyrelsen har ikke modtaget svar fra E&P vedr. 

dette punkt. 

4. Der er opsat isolering på forsiden ved en bolig, mens det har regnet rigtigt meget. 

Isoleringen er pladder våd. Hvad sker der, når nu der opsættes plader, uden på den 

våde isolering. Hvad med fremtidig skimmelproblemer, fordi isoleringen lukkes inde, 

mens den stadig er våd. 

Svar: Bestyrelsen vil gå tilbage med spørgsmålet til E&P. Bestyrelsen har ikke 

modtaget svar fra E&P vedr. dette punkt. 

5. Er der fundet ud af noget med rørene? Skal de ind og lave hul inden for? Hvad med 

hemsen. Skal man tage den ned? 

Svar: Der er ikke fundet en løsning endnu. Bestyrelsen får svar inden for kort tid, så 

der kan gives svar til beboerne. Bestyrelsen har ikke modtaget svar fra E&P vedr. 

dette punkt. 

6. Hvorfor aflåses der ikke til stilladserne, når håndværkerne går hjem? Vi er blevet lovet 

af E&P, at der låses af.  

Svar: E&P kontaktes igen med opfordring til, at de gør som de har lovet, at 

stilladserne vil blive aflåst hver dag, ved arbejdstids ophør. Bestyrelsen har ikke 

modtaget svar fra E&P vedr. dette punkt. 

7. Hvorfor går håndværkerne ikke med ID? Vi har fået at vide, at E&P sørger for, at 

ALLE medarbejdere bærer synligt ID kort. En beboer har oplevet at afvise en 

håndværker, fordi vedkommende ikke havde ID kort. Håndværkeren hentede Andrea 

fra E&P, som kom hen og sagde, at det var ok at lukke håndværkeren ind, og at han 

bare ikke havde nået at lave ID kort til dem. 

Svar: Bestyrelsen vil gå tilbage med spørgsmålet til E&P. Bestyrelsen har ikke 

modtaget svar fra E&P vedr. dette punkt. 
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Referat af Tjur - Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 255 

Torsdag den 12. september 2017 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet.  

 

Sendt til: 

Formand: Svend Aage Larsen (SL) 

Næstformand: Katja Hansen (KH) 

Kasserer: Lis Munkehøj (LM) 

Sekretær: Pia Haag Søderberg (PHS) 

Medlem: Leif Bendtsen (LB) 

Ingrid Hansen (IH) 

Birgit Elouni (BE) 

1. suppleant: Susanne Hansen (SH) 

2. suppleant: Line Holgersen (LH) 

Inspektør: Ole Pedersen (OP) 

Claus Nordahl (CN) 

 Greve Boligselskab (GB) 

 

Tilstede: SL, KH, LM, PHS, LB, IH, BE, SH, LH, CN 

Fraværende: Ingen. 

 

 Spørgetid. 

 

 I den første ½ time af bestyrelsesmødet er der mulighed for beboerne at komme 

forbi, og stille spørgsmål til bestyrelsen. 

 

En beboer mødte op, og udleverede en seddel med spørgsmål, som tidligere har 

været stillet, men hvor vedkommende stadig ikke har modtaget svar på dem. 

Bestyrelsen nåede desværre ikke at behandle denne henvendelse. 

 

1 Godkendelse af referat nr. 254 fra den 13. september 2017. 

 

 1. Godkendt uden kommentarer. 

 

2 Nyt fra formanden. 

 

 1. Claus, vores nye Inspektør, præsenterede sig selv. Han har stor erfaring med 

stillinger af samme karakter, som den stilling han skal bestride nu. Claus 

kommer fra Nordsjællands boligselskab. Bestyrelsen byder Claus 

velkommen, og siger tak for samarbejdet til Ole Pedersen, som går på 

efterløn. 

 

2. Bestyrelsen indkalder til ekstra bestyrelsesmøder vedr. renoveringen, så al 

tiden til ordinært bestyrelsesmøde, ikke bruges på renovering.  

 

3. Forretningsorden for Tjur-Tejstgården gennemgås videre fra sidste møde. 

Under punkt 9 aftales det, at Inspektøren fremadrettet kun deltager i 1. del af 

mødet, hvor vedkommende fremlægger sine punkter for bestyrelsen. Herefter 

fortsætter bestyrelsen mødet uden Inspektøren. Hvis der opstår situationer, 

hvor der kommer spørgsmål til Inspektøren, noteres disse, og sendes til 

Inspektøren. De kan så behandles videre af bestyrelsen, når Inspektøren har 

givet svar. Dagsorden opdateres, så punktet ”Nyt fra Inspektøren, samt 

grønne områder” bliver 1. punkt på dagsordenen, efter godkendelse af 

referatet fra sidste møde. 
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4. Punkter til beboerbladet rykkes til næste møde. 

 

5. Der er kommet datoer til næste års møder: 

Onsdag den 14. februar: Repræsentantskabsmøde kl. 17.00 i Søjlegården. 

Mandag den 12. marts: Regnskabsmøde kl. 18.00 i bestyrelseslokalet. 

Mandag den 9. april: Beboermøde kl. 19.00. 

Onsdag den 23. maj 2018: Repræsentantskabsmøde kl. 17.00 i Søjlegården. 

 

6. SL er indkaldt til et møde vedr. regnskabet for prøveblokken. Bestyrelsen 

indkaldes efterfølgende til møde, hvor der informeres om økonomien i 

renoveringsprojektet. Slutteligt vil beboerne blive informeret om hvordan 

økonomien kommer til at se ud mht. projektets omfang og huslejestigningen. 

 

7. Ang. det mistillidsvotum en beboer ønskede afstemning om, til beboermødet i 

april 2017, udtaler BL, at en klage over fejlagtig håndtering, skal være 

indgivet til Administrationen inden 4 uger. Bestyrelsen kan vælge at indkalde 

til et beboermøde, hvor mistillid er eneste punkt på dagsordenen. Bestyrelsen 

diskuterede, om hvorvidt der skal indkaldes til et nyt møde, samt bestyrelsens 

berettigelse. Ved afstemning vedtog et flertal af bestyrelsen, med stemmerne 

5 mod 2, at der ikke skulle afholdes et ekstraordinært beboermøde, med 

mistillid som eneste punkt på dagsordenen.  

 

3 Nyt fra Inspektøren, samt grønne områder. 

 

 1. Containerpladsen forventes op at køre pr. 1. november, med det nye 

briksystem. 

 

2. Der har været møde med EON og God energi i forbindelse med opsætning af 

lade stander til el/hybrid biler.  

Der vil være etableringsomkostninger på ca. kr. 62.000,-. Dette er til 

kabelføring ca. 30.000,-, ladestander kr. 15.000,- samt tilslutningsbidrag til 

Dong kr. 17.000,-. Det er penge som afdelingen skal lægge ud. På en stander 

er der mulighed for at tilslutte 2 biler. EON mener, at man kan tage et fast 

beløb fra bilejer på kr. 10.000 som engangsbeløb, og kr. 200,- pr. måned. OP 

har talt med ansøgeren som muligvis vil anskaffe sig en hybridbil. Ansøger 

opfordres til at stille som et forslag til næste beboermøde, om der skal 

opstilles ladestandere. Beslutning om udgifterne til dette spørgsmål, har 

bestyrelsen ikke beføjelse til at træffe. 

 

3. De 2 vandskader vi havde i sidste måned, er desværre ikke afsluttet endnu. 

OP får besked fra SSG, når der tørret ud, hvorefter der vil blive reetableret. 

 

4 Opfølgning fra sidste møde, samt diverse nye punkter. 

 

 1. Information og spørgsmål fra beboere: 

a. Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser fra beboere med mange 

interessante spørgsmål vedr. forhold i renoveringen. Se bilag 1-3. Ud over 

disse bilag, har bestyrelsen ligeledes modtaget en del mails fra beboere. Disse 

henvendelser videresendes til Administrationen, som vil besvare disse. 

PHS efterlyste, at bestyrelsen gøres bekendt med de svar der sendes til 

beboerne, så vi fremadrettet selv kan svare beboerne, hvis der er nogle 

spørgsmål som kommer flere gange, fra forskellige beboere. 

Administrationen må ikke give oplysninger til 3. personer, hvorfor det menes 

at bestyrelsen ikke har krav på disse svar. SL undersøger, om bestyrelsen kan 
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modtage svarene fra beboerhenvendelser. 

 

 

b. Der er kommet en klage fra en beboer, vedr. skimmelsvamp i diverse fuger 

i bruseniche, samt i skab under håndvasken på badeværelset. Skabet under 

vasken ødelagt, grundet utæthed fra vasken. I flg. beboeren er der opstået 

skimmelsvamp i skabet, samt rust på skinner. OP har fået oplyst fra Bøg og 

Helstrup, at der ikke er noget skimmel i hverken brusenichen eller skabet 

under vasken. 

OP/CN vil kontakte beboeren og besigtige brusenichen og skabet. Dettte i flg. 

beboeren er ødelagt, og man ønsker et nyt. Ejendomskontoret har oplyst 

beboeren, at de vil skulle betale for et nyt skab, i fald de fraflytter lejemålet. 

 

Der er kommet endnu en klage fra en beboer vedr. syn af lejligheder. Ved en 

intern flytning opleves det, at der er stor forskel på, hvilke krav der er til 

standen af lejligheden. OP/CN tager en gennemgang af lang fejl-og mangler 

liste med beboeren. 

Bestyrelsen vil arbejde videre med at få sat en standard for 

flyttelejlighederne, så det bliver ensrettet.  

 

2. Råderetskatalog.  

Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde grundet tidsnød. 

 

3. Opfølgning på markvandring den 6. august 2017 flyttes til næste 

bestyrelsesmøde grundet tidsnød. 

 

5 Afdelingsregnskab. 

 

 Pr. 30. september 2017 

 

Bank: kr. 11.682,61 

Kasse: kr. 3.394,05 

 

6 IT udvalg. 

 

 1. Der tages billeder af bestyrelsen og suppleanter efter sommerferien.  

Billederne lægges ind på hjemmesiden.  

 

7 Eventuelt. 

 

 1. Tysklandstur bliver lørdag den 18. november. Der vil som sædvanligt være en 

begrænsning på indkøb. Der må max. Indkøbes op til 125 kg pr. person. 

Salget af billetter er fra den 30. oktober – 10. november, begge dage inkl. 

Billetterne koster 100,00 kr. pr. person.  

 

8 Næste møde. 

 

 Renoveringsmøde: onsdag den 25. oktober kl. 18.30, hvis E&P og 

Administrationen kan deltage. 

 

Ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 9. november kl. 18.30 
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Svend Aage Larsen Katja Hansen Lis Munkehøj 

Formand Næstformand Kasserer 

 

 

 

 

  

Pia Haag Søderberg Leif Bendtsen Ingrid Hansen  

Sekretær Medlem Medlem 

 

 

 

 

  

Birgit Elouni Ole Petersen  

Medlem Inspektør  

 


