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Referat af Tjur - Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 263,  

onsdag den 13. juni 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, KH, LM, LQ, BE, IH, SH, BK, SLL, CN. 

Fraværende: Ingen 

 

     Spørgetid: Ingen fremmødte 

 

 

1 Godkendelse af referat nr. 263: 

 

Godkendt uden bemærkninger 

  

2 Nyt fra Inspektøren, samt grønne områder: 

 

• Inspektørkontoret har fået har fået en medarbejder i jobtræning fra 1. 

juni 2018 og 1 måned frem. Derefter muligvis forlængelse. 

• Der er ved at blive beskåret træer langs volden. 

 

• Det undersøges om vi kan købe bord bænkesæt billigt igennem 

Teknisk Skole Roskilde. 

 

• Der er indkommet spørgsmål vedr. opsætning af terrassemarkise på 1 

sal i de 2-værelses: Der gives tilladelse til at opsætte altanmarkiser. 

Bestyrelsen begrunder dette med at en terrassemarkise vil tage for 

meget lyse hos underboen. 

  

3 Nyt fra formanden. 

 

• Forespørgsel fra beboer om beplantning efter buskrydning ved 

kælkebakken: Beplantningen vil ske efter endt renovering 

 

• Spørgsmål fra beboer om opsætning af cykelskur på det grønne område 

ved deres bolig: Bestyrelsen har besluttet at man må anvende sit 

indgangsparti til dette formål.  

 

4 Opfølgning fra sidste møde, samt diverse nye punkter. 
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• Klubberne 

Vi har modtaget de nødvendige oplysninger fra sportsklubben. (referat fra 

seneste bestyrelsesmøde, retningslinjer og medlemstal) Klubben tilføres 

ikke midler udefra og skal derfor ikke fremvise regnskab til Tjur-Tejst 

bestyrelsen. Regnskabet gennemgås dog på klubbens generalforsamling.   

Der ligges info på Tjur-Tejstgårdens hjemmeside, når denne igen er oppe at 

køre. 

Info fra Solstrålen er under udarbejdelse. 

 

• Sankt Hans hygge: Bliver desværre aflyst pga. det kommunale 

afbrændingsforbud. Info om aflysning kommer i postkasserne. 

 

• Afskærmning af de nye altanrækværker: Bestyrelsen arbejder videre med 

en løsning på hvorledes afskærmningen af altanrækværkerne kan tillades. 

Herunder hvilke materialer og farver, disse kommer efterfølgende til 

afstemning hos beboerne.  

 

• Huller i vejen: Arbejdet er påbegyndt 

 

• Hoveddør: Det er IKKE tilladt at male hoveddørene, der blev stemt om 

dette på renoveringsmødet i 2017 og det blev nedstemt. Efterfølgende er 

der dog mange ytringer om døren og dennes farve. Bestyrelsen vil derfor 

tage punktet op igen efter endt renovering. 

  

5 Bestyrelsesudvalg: 

 

  

• Kælkebakken (Beplantning):  

Deltagere: SH og BE 

Dette udsættes til efter renoveringen. 

 

• Legepladsudvalg (fornyelse/udskiftning): 

Deltagere: LQ, BE, SL og KH 

Dette udsættes til efter renoveringen. 

 

 

6 Afdelingsregnskab. 

 

 Bank: 10.165,61 kr. 

Kasse: 4.083,55 kr. 

 

7 IT-udvalg. 

Deltagere: SH og BE 

Vores hjemmeside har gentagene gange været hacket, der er IT faglige der 

arbejder på sagen. Vores hjemmeside fungere derfor ikke optimalt, derfor er 

der flere ting som vi ikke kan opdatere. (referater, klubber samt bestyrelsen).  

 

Det er også IT-udvalget som vil stå for det kommende nyhedsbrev. Vi glæder 

os til dette nye tiltag. Det vil være på gaden/hjemmesiden efter sommeren. 

  

8 Eventuelt. 

 

 • Pensionist tur den 14. juni 2018: Der er 55 tilmeldte 
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• Bon Bonlandtur lørdag den 25. august 2018. 

 

 

 

9 Næste møde. 

 

 Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 4. september kl. 18.00 (spørgetid mellem 18:00-

18:30) 

 

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer. 

 

 

 

 

 

 

 
 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    


