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Referat af Tjur - Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 256, 

Torsdag den 9. november 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: Claus Nordahl (CN) 

 Greve Boligselskab (GB) 

 

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

Fraværende: SH. 

 

 Spørgetid. 

 

 Ingen beboere mødte op. 

 

1 Godkendelse af referat nr. 255 fra den 12. oktober 2017. 

 

 1. Godkendt med følgende kommentarer fra CN: 

a. Den klage der er kommet fra en beboer, som netop er flyttet ind i en 

nyistandsat lejlighed, er taget til efterretning. CN har besigtiget lejligheden 

sammen med beboeren, og de er blevet enige om flere tiltag. 

 

b. CN har besigtiget boligen, hvor en beboer har problemer med skimmel i 

fugerne i brusenichen. Der er lavet test som viser, at det ER skimmel. 

Problemet udbedres.  

 

2 Nyt fra Inspektøren, samt grønne områder 

 

 1. Der er mange ting der skal følges op på, og renoveringen trækker meget på 

den daglige drift. KH spørger ind til, hvad det er, der trækker på driften. Det 

er bl.a. når der skal besigtiges forskellige ting, inden renoveringsarbejderne 

går i gang og også efter. Der er ligeledes også opgaver i forbindelse med 

manglende rydning, inden håndværkerne kan komme i gang, som driften må 

tage sig af. Derfor opfordres beboerne til at få ryddet, der hvor der skal være 

ryddet, så medarbejderne kan bruge deres arbejdstid, på alle de andre 

opgaver, som vi stadig har i forbindelse med den daglige drift. 

 

2. Det nye briksystem ved containeren fungerer godt. Der er sat nogle store 

skilte op, så folk er blevet bedre til at sortere. Alt i alt en positiv start. 

 

3. Der er indhentet tilbud på nye skilte til samtlige blokke og indfaldsveje i 

bebyggelsen, da de er meget svære at se. Bestyrelsen giver mandat til, at CN 

kan bestille. 
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4. Der er blevet kigget på de gamle gavllamper. Det besluttes, at der hjemkøbes 

nogle nye, som er billigere i drift, da de gamle sluger rigtig meget strøm. LB 

forslår, at vi også kigger på alle de skotlamper som sidder på diverse carporte 

og yderst på skure. Bestyrelsen går en tur, og laver vurdering af, hvor der 

mangler yderligere lamper.  

 

5. Alle træplader på diverse carporte er blevet gennemgået. Der er mange plader 

som skal skiftes. CN giver indhentede priser til bestyrelsen, så det kan lægges 

ind i langtidsbudgettet. 

 

6. Varmecentralerne (boilerrummene) er blevet gennemgået. Der sidder gamle 

pumper alle steder, og de trænger til at blive skiftet. CN indhenter priser, som 

bestyrelsen kan lægge ind i langtidsbudgettet. 

 

7. CN har fået tilbud på 13.200,- kr. til renovering af den store legeplads i 

Tjurgården. Han har ligeledes modtaget materiale på nyt faldunderlag, som 

bestyrelsen kan kigge på. 

 

8. Der er en beboer som har klaget over, at der er blevet fjernet et 

bord/bænkesæt nede i Tejstgården. CN sætter et nyt sæt derhen, da det ikke er 

noget som hverken han eller bestyrelsen har taget beslutning om. 

 

9. CN gennemgår sammen med E&P, hvilke skurplader der skal skiftes, inden 

de bliver malet, i forbindelse med renoveringen. 

 

10. CN følger op på løst brønddæksel. 

 

11. Rust på trappe ved de 2-værelses i Tjurgården, har CN ikke nået at få kigget 

på endnu. Han vil besigtige, og finde ud af, hvad der skal gøres. 

 

12. CN foreslår at vi kigger på babylegepladsen og får gjort noget ved den. Den 

skal gøres mindre, og underlaget skal ændres/udskiftes. 

 

13. Gavlpladerne ved teknikrummet ved ungdomsboligerne er blevet besigtiget, 

og vil blive renoveret, når der er sat penge af til det. Der er ligeledes blevet 

kigget på skurene, som hører til ungdomsboligerne. Renovering af disse, vil 

blive lagt ind i langtidsbudgettet. 

 

14. CN efterlyser oversigten fra Markvandringen. PHS sender den til ham og 

resten af bestyrelsen. 

 

15. Bestyrelsen får tilsendt langtidsbudgettet i starten af det nye år, fra 

Administrationen. 

 

3 Nyt fra formanden 

 

 1. Der er ingen punkter til beboerbladet. 

 

2. Der er 1521 ledige lejligheder på landsplan. 

 

3. Den samlede restance for hele Greve Boligselskab er 177.989,00 kr. 

 

4. Greve Bolig har i år haft 2 udsættelser. 
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5. Ventelisten er på 7020 ansøgere. De 2910 er aktivt søgende, resten er i bero. 

 

6. Greve Boligselskab har ansøgt om ændring af Greve Kommunes ret til at råde 

over 25% af de ledige lejligheder, således at interne flytninger ikke 

medregnes. Som det er nu, indgår interne flytninger også i regnskabet, hvilket 

gør at kommunen reelt får råderet over flere boliger ved ekstern indflytning. 

 

7. Hald og Halberg som er i gang med renoveringen af Eghøj, er gået konkurs. 

Greve Boligselskab er i gang med at finde ud af konsekvensen af denne 

konkurs. De var nået ca. halvvejs. 

 

8. Det er blevet vedtaget på repræsentantskabsmøder, at Greve Boligselskab 

fusionerer med BS61, over en 5-årig periode. 

 

9. Kim Kelmann overtager pladsen i beboerklagenævnet i stedet for Uffe 

Petersen. 

 

10. IH kommenterede på, at der er mange fraflytninger fra bebyggelsen. 

Bestyrelsen snakkede om hvad der kunne være årsagen. Det kunne være 

interessant at få at vide, hvorfor folk flytter, da der har været en forøgelse på 

200% i forhold til sidste år. 

 

4 Opfølgning fra sidste møde, samt diverse nye punkter. 

 

 1. Der er kommet en mail fra en beboer, om der kan blive sat 

overvågningskameraer op i bebyggelsen. Beboeren opfordres til at stille det 

som et forslag, på næste beboermøde. Bestyrelsen vil undersøge, hvad det vil 

komme til at koste, og om det er tilladt i flg. Politiet. 

 

2. Administrationen må ikke udlevere informationer til 3. person, derfor vil 

bestyrelsen ikke blive informeret. 

 

3. Hvis bestyrelsen har nogle rettelser, kan vi sende den op til administrationen, 

som kan kigge den igennem. 

 

4. LB, SL, BE og PHS melder sig til arbejdsgruppen om Råderetskataloget. PHS 

indkalder til møde. 

 

5. LB, SL og PHS har meldt sig til arbejdsgruppen vedr. langtidsbudgettet. PHS 

indkalder til møde. 

 

6. Vi starter snart et nyt regnskabsår, hvor der kommer nye penge på 

kursuskontoen. De medlemmer af bestyrelsen som ønsker at komme på 

kursus, kan indgive ønske om det. 

 

7. LM, IH, LB, KH og PHS melder sig til udvalget for at sætte en standard for 

flyttelejligheder, så vi fremadrettet kan undgå de mange klager over 

lejlighedens stand, når folk flytter ind. PHS indkalder til møde. 

 

8. Udvalget laver en opfordring til beboerne, at de kan komme med forslag til, 

hvad der skal ske med kælkebakken. LH og BE melder sig til udvalget. 

 

9. Nedsættelse af legepladsudvalg. LH, BE og KH melder sig. KH foreslår 

onsdag den 3. januar 2018, kl. 18.00. 
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5 Afdelingsregnskab. 

 

 Pr. 31. oktober 2017 

 

Bank: kr. 11.353,61 

Kasse: kr. 3.020,05 

 

6 IT-udvalg. 

 

 1. Der blev taget billeder af bestyrelsen. Billederne lægges ind på hjemmesiden  

snarest.  

 

7 Eventuelt. 

 

 1. Tysklandstur bliver lørdag den 18. november. Der er 32 tilmeldte. 

2. Tænding af juletræ med sang, bliver søndag den 26. november kl. 16.00 ved 

juletræet overfor Inspektørens kontor. Der er hygge med gløgg, æbleskiver og 

kaffe efter tændingen af juletræ. 

 

8 Næste møde. 

 

 1. Ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 14. december kl. 18.30.  

2. Renoveringsmøde: onsdag den 29. november kl. 18.30. SL skriver til Jens og 

inviterer ham. PHS sender dagsorden ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  

 


