
  
Arkitektfirmaet MW A/S, Danske ARK / 

Henrik S. Christensen MAK og Mogens Werliin MAA 
Nordre Fasanvej 99, 2000 Frederiksberg 
Telefon 38 19 90 44, Fax 38 19 90 99, www.arkmw.dk 

OPSTARTSMØDE- REFERAT NR. 01 
      

Bygherre: 3B afd. 3071 –  Seniorbofællesskabet Kløvermarken  

Sagsnavn: Renovering af tag og tagfod  

Referat:  Møde nr. 01  

Afholdt den: 08.11.2017 kl. 13.30  

Referat udsendt: 08.11.2017 ref: AM 

   

 
Deltagere Navn Init.    

For bygherren  
Seniorbofællesskabet Kløvermarken Ulrik Falk-Sørensen UFS   
Seniorbofællesskabet Kløvermarken Kirsten Valgreen KV    
Boligforeningen 3B Birgitte Degener BD   
Arkitektfirmaet MW A/S Anders Münchenberg AM   
 
For Hovedentreprenøren  
Allan Steen Hansen tømrer og Entreprenørfirma ApS Allan Steen Hansen ASH  
 

 
Forrige referat. 
Dette er første referat 

 
Arbejdets stade 
Dette er et opstartsmøde. 
 
Bemanding 
0 
 
Status 

Opstart på pladsen har desværre trukket ud – var lovet til opstart i uge 42, men vi er i midt uge 45 
nu.  
ASH har bestilt tagskruer, som der er 14 dages leveringstid på. 
Sagen startes så småt op med etablering af byggeplads i slutningen af næste uge og selve byggeriet 
med opstart af gavl mod p-plads ved bolig 1 og rundt med uret. 
 
Kommende aktiviteter  

Byggepladsforanstaltninger 
Afdækning af gulve 
Opstilling af stillads. 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

Projekt 

Tømrer: 
Det er aftalt, at når der er lukket op, tilkaldes AM og løsninger gennemgås samt der løbende lukkes af 
efter dagens åbninger i tagfladen. 
 
I forbindelse med arbejder på boliger, skal beboerne ved Ulrik varsles i god tid i forvejen. 
ASH varsler AM, som videreformidler til UFS, som via mail formidler til beboere.  
Der kan tages strøm fra eksisterende udtag i fælleshus til opladning af skruemaskiner. 
 
Tidsplan 

Det er aftalt, at hovedentreprenøren har uge 45-4 til byggeriet.   

Der er tilført en ekstra uge pga. juleferien og selvfølgelig som udbud 10 ugers udførelsetid. 

Allan udfører tidsplan, som kan tilrettes når de første boliger er gennemført og det er konstateret 
hvor lang tid, der bruges på renoveringen.  
Gældende projektmateriale 

Udbudsprojekt af 07.09.2017. 
 

Sikkerhed & Sundhed. 

Der vil være under 10 mand på pladsen. 
 
Byggepladsen 
 
Seniorbofælleskabet friholder 2 p-pladser ved skur/gavl af blok 1, som kan benyttes til byggeplads, 
hvor der opstilles lille materialecontainer og lægges stillads. 
Der vil være mulighed for oplag og parkering af 2 håndværkervogne ved fælleshuset. 
Der reserveres en af gæsteparkeringer under halvtag til almindelig personbil. 
Håndværkere flytter om nødvendigt midlertidigt biler, såfremt der er beboere som har behov for 
dette. 
 
Der stilles rum i fælleshus med velfærdsfaciliteter til rådighed for hovedentreprenør.  
Det er det lille rum ved entre til pauser/spise samt entre og toilet/bad. 
Håndværkere er behjælpelige med at flytte rundt – sofa og bord. 
 
Der kan opstilles kaffemaskine i bryggers og opladning af håndværktøj kan foregå her. 
Gulve dækkes af med gulvpap.  
 
Der må ikke ryges i fælleshus – der er udendørs askebæger ved indgang til fælleshus  
– ASH indskærper for håndværkere. 
Der må ikke spilles musik – ASH indskærper for håndværkere. 
Ulrik udleverede efter mødet nøgle og kode til alarm.  
 
Såfremt der er brug for værelset eller fester i fælleshuset i byggeperioden, må afdækning midlertidigt 
fjernes og genetableres efterfølgende – aftales løbende. 



 

 

 

Økonomi 

ASH fremsender faktura til AM, som hurtigt fremsender anvist til byggeskadefonden for yderligere 
godkendelse og videreformidling til 3B. 
 
Intet ekstraarbejde må iværksættes, inden økonomi er aftalt med byggeledelsen.  
Beslutning af økonomisk karakter kan kun ske på byggemøderne. 
 
Tillæg/fradrag opgøres på aftalesedler. 

 
Godkendte uforudsete arbejder Dato Pris. Excl. moms 
   
   
Godkendte tillægsarbejder Dato Pris. Excl. moms 
   
   
Endnu ikke godkendte tillægs og fradrags ydelser Dato Pris. Excl. moms 
   
   

 
Myndigheder 

Intet at bemærke 
 
Kvalitetssikring 

Der udføres løbende fotos som KS, da der åbnes og lukkes hver dag. 
AM kommer løbende på tilsyn på pladsen. 

  
Kontrakt & Garanti 
 
Kontrakt:         ASH havde fremsendt underskreven kontrakt. 

AM sørger for fremsendelse til bygherre d.d. 
 
Der udarbejdes ikke betalingsplan grundet opgavens størrelse og byggeperiodens 
længde. Der fremsendes á conto pr. løbende måned, samt slutfaktura efter aftale. 
ASH sørger for udarbejdelse af sikkerhedsstillelse.  
Sikkerhedsstillelse kan først stilles ved fremvisning af underskrevet kontrakt.  

 
Garanti: Afventer i henhold til ovenstående. 
  
Diverse 

Intet at bemærke  
 Næste byggemøde 

Første byggemøde afholdes på byggepladsen torsdag d. 23.11.2016, kl. 10:00. 
 


