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Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 258 

Torsdag den 11. januar 2018 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: Claus Nordahl (CN) 

Greve Boligselskab (GB) 

 

Dagsorden: 

 

1 Godkendelse af referat nr. 257 fra den 14. december 2017. 

 

  

2 Nyt fra Inspektøren, samt grønne områder. 

 

 1.  

 

3 Nyt fra formanden 

 

 1.  

 

4 Opfølgning fra sidste møde, samt diverse nye punkter. 

 

 1. Information og spørgsmål fra beboere: 

Gennemgang af henvendelser fra beboere. 

 

2. Folk som indkaldes til blokmøde, er trætte af at der møder folk op, som 

allerede har været til blokmøde. Dette gør, at der tages tid fra information 

til de beboere som står for at skulle have renoveret, fordi folk som er i 

gang med at få renoveret, kommer med en masse spørgsmål. 

 

5 Bestyrelsesudvalg: 

 

 1. Råderetskatalog:  

Der er afholdt møde den 9. januar. Der arbejdes videre i gruppen. 

 

2. Langtidsbudget: 

Deltagere: SL, LB, PHS 

Møde afholdt: Afholdes efter nytår, når budgetforslag foreligger fra 

Administrationen. Svend rykker Administrationen for budget, så vi kan 

komme i gang. 

Beslutninger: Ingen 
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3. Standard for flyttelejligheder: 

Deltagere: LB, KH, IH, LM og PHS 

Møde afholdt: Der er ikke vedtaget en dato.  

Beslutninger: Ingen 

 

4. Kælkebakken:  

Deltagere: LH og BE 

Møde afholdt: ? 

Beslutninger: Ingen 

 

5. Legepladsudvalg: 

Deltagere: LH, BE og KH 

Møde afholdes: onsdag den 3. januar 2018 

Beslutninger: Ingen 

 

6 Afdelingsregnskab. 

 

 Bank: 

Kasse: 

 

7 IT-udvalg. 

 

 1.  

 

8 Eventuelt. 

 

 1. Fastelavn, søndag den 11. februar.  

 

9 Næste møde. 

 

 Bestyrelsesmøde:  

Renoveringsmøde: ? 

 

 

 

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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Referat af Tjur - Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 258, 

torsdag den 11. januar 2018 kl. 18.00 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:  Claus Nordahl (CN)  

  Greve Boligselskab (GB)  

 

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

Fraværende: LH  

 

 Spørgetid 

 

 Ingen beboere er mødt op.  

 

1 Godkendelse af referat nr. 257 fra den 14. december 2017 

 

 1. Godkendt uden kommentarer.  

 

2 Nyt fra Inspektøren, samt grønne områder  

 

 1. Vi er kommet godt igennem jul og nytår, uden en masse hærværk.  

2. Vi har haft et par mindre brandskader i 2 boliger, hvor der var en gryde der 

gik i brand, med brændte overskabe til følge, samt en juledekoration som gik 

i brand.  

3. CN har haft møde med Nygas vedr. vores varmecentral. Regeringen har 

oprettet en energipulje, hvor man kan få tilskud til energiforbedrende 

foranstaltninger. CN vil forsøge at få sat et projekt op, hvor vi kan få del i 

denne pulje. 

4. Udlejning af beboerlokalet. Der er lidt forvirring vedr. hvilke regler vi har, da 

der umiddelbart står, at man kan leje det fra fredag til lørdag, eller fra lørdag 

til søndag. Hvordan skal vi sætte reglerne op, så vi tilgodeser så mange 

beboere som muligt, specielt i spidsperioderne omkring foråret, hvor der er 

mange konfirmationer.  

Bestyrelsen diskuterede det, og følgende er blevet besluttet:  

Fredag til søndag  

Fredag til lørdag  

Lørdag til søndag.  

Dvs. man kan dele en weekend op, eller man kan leje det en hel weekend. CN 

finder priser på et låsesystemet som kan kodes til at man skal bruges sin brik 

til containergården, til også at kunne komme ind i beboerhuset, i den periode 

man har booket det.  
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5. Der har været lidt snakken om, at der har været bestyrelsesmedlemmer på 

ejendomskontoret, uden for den tid som bestyrelsen har reklameret med, at de 

er til stede på kontoret. Nogle beboere har følt sig generet af, at 

bestyrelsesmedlemmer opholder sig på kontoret i en stor del af åbningstiden, 

og at de har blandet sig i en snak, som beboere har haft med inspektøren, og 

intet har haft med bestyrelsen at gøre. Fremadrettet skal beboere som ønsker 

at snakke med bestyrelsen henvende sig i den første halve time, af det 

månedlige bestyrelsesmøde, som hovedsageligt afholdes den 2. torsdag i 

måneden. Man kan henvende sig fra kl. 17.30 – 18.00 i bestyrelseslokalet, 

eller skrive til bestyrelsen via mail på tjurtejst@gmail.com eller ved at lægge 

et brev i postkassen, ved bestyrelseslokalet. 

3 Nyt fra formanden  

 

 1. Der er ikke noget nyt at informere om. 

 

4 Opfølgning fra sidste møde, samt diverse nye punkter 

 

 1. Der er kommet en henvendelse fra en beboer vedr. vandmåler, pris på 

vand, forventet forbrug og hvor meget huslejen bliver nedsat. Det er ikke 

muligt at give en pris på forbruget på vand, da dette afhænger af den 

enkelte families forbrug. Prisen på vandet følger den pris, som udstikkes 

af Greve Vandværk. Nedsættelsen i huslejen udregnes af Greve 

Boligselskab, når vi skal til at tage vores nye målere i brug. Disse vil ikke 

blive taget i brug, før hele renoveringen er afsluttet og alle har fået opsat 

en måler. Dette er forventeligt tidligst 2020.  

2. Vi har fået en henvendelse fra en beboer vedr. renoveringen. Alle beboere 

opfordres til at kontakte Administrationen, hvis de har spørgsmål eller 

udfordringer med renoveringen. Bestyrelsen kan desværre ikke gøre andet, 

end at sende spørgsmålene videre til Administrationen. 

3.  En beboer har henvendt sig fordi de er kede af, at beboere som tidligere 

har været til blokmøde, kommer til efterfølgende møder, for at stille 

spørgsmål til den igangværende renovering. Disse beboere bruger 

spørgetiden fra de beboere som det reelt drejer sig om, hvorfor man ikke 

får mulighed for at få stillet de spørgsmål man har brug for. Beboerne 

opfordres til, at de kun møder op til de møder som de indkaldes til og hvis 

de har yderligere spørgsmål, kan de henvende sig til byggeledelsen. 

Bestyrelsen kontakter E&P og opfordrer dem til, at de afholder 

midtvejsmøder, hvor de indkalder beboere som er i gang med 

renoveringen, så disse kan komme til at stille yderligere spørgsmål, uden 

at det går ud over de beboere som skal til at starte op med renoveringen. 

 

5 Bestyrelsesudvalg 

 

 1. Råderetskatalog.  

Deltagere: SL, LB, PHS, BE og SH  

Der er afholdt møde tirsdag den 9. januar. Vi er i gang med at opdatere 

kataloget, og undersøge hvilke regler der er. 
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2. Langtidsbudget.  

Deltagere: SL, LB, PHS, BE Vi afventer udsendelse af langtidsbudget fra 

Administrationen 

 

3. Standard for flyttelejlighed:  

Deltagere: SL, LB, KH, LM, IH, PHS, BE, SH, LH PHS indkalder til 

møde efter den 1. marts. Der besigtiges en flyttelejlighed, efter denne er 

synet, hvorefter der sættes en standard. 

 

4. Kælkebakken.  

Deltagere: LH, BE, SH  

Der indkaldes til møde i januar 

 

5. Legepladsudvalg.  

Deltagere: LH, BE, KH  

Der indkaldes til møde i januar. 

 

6 Afdelingsregnskab 

 

 Pr. 31. december 2017  

  

Bank: kr. 4.304.61  

Kasse: kr. 1.849,55 

 

7 IT-udvalg 

 

 Der blev taget billeder af de sidste medlemmer af bestyrelsen. Billederne lægges 

ind på hjemmesiden snarest. 

 

8 Eventuelt 

 

 1. Fastelavnsfest søndag den 11. februar kl. 11.00 – 14.00 i Kantinen på 

Arenaskolen. 

 

9 Næste møde  

 

 1. Ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 8. februar kl. 18.00.  

2. Renoveringsmøde: Mandag den 5. februar kl. 18.00. Claus, Jens og Jonathan 

inviteres. Bestyrelsesmedlemmer sender punkter til dagsordenen til PHS, så 

hun kan føre punkterne på. 

 

 

  

  

  

   

 
 Svend Aage Larsen  Katja Hansen  Lis Munkehøj  

 Formand  Næstformand  Kasserer  
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 Pia Haag Søderberg  Leif Bendtsen  Ingrid Hansen   

 Sekretær  Medlem  Medlem  

      

  

  

  

 
 Birgit Elouni  Claus Nordahl    

 Medlem  Inspektør    

  


