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Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 259 

Onsdag den 7. februar 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. 258 fra den 11. januar 2018. 

 

  

2 Nyt fra Inspektøren, samt grønne områder. 

 

  

 

3 Nyt fra formanden 

 

  

 

4 Opfølgning fra sidste møde, samt diverse nye punkter. 

 

 1. Information og spørgsmål fra beboere: 

Gennemgang af henvendelser fra beboere. 

 

2. Nye trin foran hoveddør og terrassedør. Har man fundet en løsning? 

 

5 Bestyrelsesudvalg: 

 

 1. Råderetskatalog:  

Deltagere: SL, LB, PHS, SH 

Møde afholdt:Der er afholdt møde den 9. januar. Der arbejdes videre i 

gruppen. 

 

2. Langtidsbudget: 

Deltagere: SL, LB, PHS og BE 

Møde afholdt: Der er afholdt møde den 24. januar. 

 

 

3. Standard for flyttelejligheder: 

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

Møde afholdt: Bestyrelsen gennemgik en 5-værelses flyttelejlighed, den 

16. januar.  
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4. Kælkebakken:  

Deltagere: LH, SH og BE 

Møde afholdt: ? 

 

 

5. Legepladsudvalg: 

Deltagere: LH, BE og KH 

Møde afholdt: ? 

 

 

6 Afdelingsregnskab. 

 

 Bank: 

Kasse: 

 

7 IT-udvalg. 

 

  

 

8 Eventuelt. 

 

 1. Fastelavn, søndag den 11. februar.  

 

9 Næste møde. 

 

 Bestyrelsesmøde: torsdag den 8. marts kl. 18.00 

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. 259,  

onsdag den 7. februar 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, LM, PHS, LB, IH, BE, SH, LH, CN  

Fraværende: KH  

 

 Spørgetid 

 

 Ingen beboere mødte op til spørgetid. 

 

1 Godkendelse af referat nr. 258 fra den 11. januar 2018 

 

 1. Godkendt uden kommentarer.  

 

2 Nyt fra Inspektøren, samt grønne områder  

 

 1. Vi har en kloakskade i en bolig i Tjurgården, så der lugter i hele boligen. 

Kloakmesteren er i gang med at renovere. 

2. Der er sat et ekstra køleskab op i beboerhuset 215A. 

3. De gamle trappetrin foran boligen er i nogle tilfælde blevet for bredde, efter 

der er blevet renoveret. Det betyder at det ikke er muligt at åbne skurdøren, 

hos de beboere som har skuret i samme side som hoveddøren. Der lægges 

40x40 cm fliser, i stedet for trinnet. Har man problemer, skal man kontakte 

Inspektøren. 

4. Bestyrelsen besigtiger en flyttelejlighed. 

5. LB spørger ind til rotteproblemer i bebyggelsen, da nogle beboere klager 

over mange rotter i bebyggelsen. CN oplyser, at hvis man henvender sig på 

kontoret, vil der straks blive iværksat foranstaltninger, så vi kan komme 

problemet til livs.  

Beboere som har f.eks. kaniner stående ude, opfordres til at tage dyrene ind, 

da lugten af disse dyr og deres hø/halm tiltrækker rotterne.  

Beboerne opfordres ligeledes til, ikke at smide foder ud til fugle o.a. da 

dette også tiltrækker rotter.  

6. SH spørger ind til, om man ikke kan bede E&P folk om at rydde op efter 

sig, så beboerne også kan være her. De skal ligeledes lade være med at 

parkere deres biler lige foran beboernes biler og carporte, så beboerne kan 

komme til og fra bebyggelsen, og i det hele taget kunne komme rundt, uden 

at risikere at gå og falde over en masse skrammel. 
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LB beder om, at der bliver sat noget afspærring op ved den brede sti, langs 

med børnehaven og sportsklubben. Der er store problemer med, at der er 

unge mennesker som ligger og kører med biler op over græsplænen fra 

Tejstgården, ned langs med stien, og så ud på parkeringspladsen ved 

sportsklubben. CN undersøger hvad der kan gøres.  

Der er flere steder i bebyggelsen, hvor der er problemer med bilister som 

ligger og kører rundt på fortove og cykelstier. Vi skal have stoppet dette.  

Beboerne opfordres til, at overholde de almindelige færdselsregler, og tage 

hensyn.  

 

3 Nyt fra formanden  

 

 1. Det næste repræsentantskabsmøde den 23. maj, afholdes i Portalen, og 

ikke på Langsiden, som oplyst på sidste bestyrelsesmøde. 

2. Der er på landsplan kun 1000 ledige lejligheder. I Greve har vi ingen. Til 

gengæld har vi i Greve Boligselskab ca. 7063, hvoraf de 2423 er aktivt 

søgende på venteliste. Udlejningen har foretaget 233 udlejninger, hvoraf 

kommunen har anvist de 75 af dem. I Tjur-tejstgården har kommunen 

rådighed over 9 boliger, hvoraf de har benyttet sig af de 7.  

3. Medarbejderne fra BS61 er rykket op til Greveager 1, så nu er alle ansatte 

samlet ét sted. 

4. I hovedbestyrelsen arbejdes der på renoveringssagerne i Tjur-Tejstgården 

og i Eghøj. 

5. Beboerklagenævnet har desværre en langsommelig sagsbehandlingstid. 

6. Der er kommet en ansøgning om støtte, til indkøb af et nyt brugt 

billardbord til kr. 16.000,00. PHS mener ikke, at bestyrelsen har ret til at 

tage beslutning om dette. Det bør være beboerne, som tager beslutning om 

det.  

LB efterlyser referater fra klubbens bestyrelsesmøder og regnskab fra 

klubben. Hvor mange mennesker er medlem af klubben? Hvor meget 

indbetales i kontingent? 

Det er alle beboere som via huslejen betaler til driften af klubben, og til 

huslejen. Samtidig benyttes sportsklubbens lokaler til privatfester i 

weekender, men alle beboere er med til at betale. Andre beboere skal 

betale for at leje beboerhusene, mens medlemmer af sportsklubben kan 

holde privatfester gratis, i klubbens lokaler. Det virker som om, det er en 

lukket klub, hvor nye medlemmer reelt ikke er velkomne.  

Sportsklubben opfordres til at reklamere mere for klubben, så beboerne 

bliver gjort klar over, at der er en klub. 

Bestyrelsen giver i første omgang afslag. 

 

4 Opfølgning fra sidste møde, samt diverse nye punkter 

 

 1. Der var ingen emner.  

 

6 Bestyrelsesudvalg 

 

 1. Råderetskatalog.  

Deltagere: Sl, LB, PHS, SH, BE 

Der har været afholdt møde i udvalget, hvor det er besluttet at undersøge, 

hvad man må og hvad man ikke må få lavet, over råderetten. Der afholdes 
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nyt møde, den 21. februar 2018 kl. 17.00. 

 

2. Langtidsbudget.  

Deltagere: SL, LB, PHS, BE 

Møde afholdt: Der er afholdt møde den 24. januar. 

Der er afholdt møde den 24. januar. Der er en del ændringer, som er ført 

ind. Regnskabet er sendt til Greve Boligselskab og bestyrelsen. Der er 

kommet kommentarer tilbage fra GB. Der afholdes nyt møde den 19. 

februar kl. 17.00 

 

 

3. Standard for flyttelejlighed:  

Deltagere: LB, KH, IH, LM og PHS 

Møde afholdt: Bestyrelsen gennemgik en 5-værelses flyttelejlighed, den 

16. januar.  

Beslutninger: Der sættes forslag til beboermødet, at klædeskabe 

fremadrettet fjernes fra flyttelejligheder, og at nye beboere selv skal 

sørge for skabe. 

Bestyrelsen mødes den 14. februar kl. 17.30, for at besigtige en lejlighed, 

som er sat i stand og er klar til indflytning. 

 

4. Kælkebakken.  

Deltagere: LH, BE, SH 

Der afholdes møde lørdag den 24. februar kl. 10.00. Vi mødes hos SH, 

og går sammen ned til kælkebakken. 

 

5. Legepladsudvalg.  

Deltagere: LH, KH, BE 

Der indkaldes til møde snarest. 

 

7 Afdelingsregnskab 

 

 Pr. 31. januar 2018  

  

Bank: kr. 4.304.61   

Kasse: kr. 1.574,05  

 

8 IT-udvalg 

 

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

lægges ind på hjemmesiden snarest.   

 

9 Eventuelt 

 

 1. Fastelavnsfest afholdes søndag den 11. februar kl. 11-14, i Kantinen på 

Arenaskolen. 

2. Tysklandstur lørdag den 7. april kl. 8.00 – når vi kommer hjem. 

Der sælges billetter fra og med mandag den 12. marts – til og med onsdag 

den 28. marts.  

Pris pr. person 100,00 kr. 

10 Næste møde  
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 1. Ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 8. marts kl. 18.00.   

2. Renoverings-bestyrelsesmøde onsdag den 14. februar kl. 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Svend Aage Larsen  Katja Hansen  Lis Munkehøj  

 Formand  Næstformand  Kasserer  

      

  

  

  

 
 Pia Haag Søderberg  Leif Bendtsen  Ingrid Hansen   

 Sekretær  Medlem  Medlem  

      

  

  

  

 
 Birgit Elouni  Claus Nordahl    

 Medlem  Inspektør    

  


