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BYGGEMØDE- REFERAT NR. 02 
      

Bygherre: 3B afd. 3071 –  Seniorbofællesskabet Kløvermarken  

Sagsnavn: Renovering af tag og tagfod  

Referat:  Byggemøde nr. 02  

Afholdt den: 22.11.2017 kl. 10.30  

Referat udsendt: 22.11.2017 ref: AM 

   

 
Deltagere Navn Init.    

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

 
Forrige referat. 
Ingen bemærkninger til sidste referat 

 
Arbejdets stade 
10% 
 
Bemanding 
2 delvis 
 
Vejrlig 
1 dag i perioden. 
 
Status 
Allan har bestilt tagskruer, men er blevet snydt af leverandøren og der er kørt et par æsker med DHL 
fra Sverige. De har lovet at på tirsdag d. 28.11 bliver skumklodser og de ønskede skruer leveret på 
pladsen. 
Der er taget hul på taget og den anviste løsning fra tilsyn 01 fungere fint. 
Der laskes et bræt på underside af underlagspladen, hvorefter rendejern monteres, Eks tagfolie til-
skæres og klæbes til underlagspladen og afsluttes med vandnæse i genmonteret tagrende. 
ASH fortæller at man er godt i gang med hus 2 og der arbejdes videre med udførelse af tagfoden og 
montage af nye lægter – dog er det lidt bagvendt da man bliver nødt til at genmonteret inddæknin-
ger, stern og tagplader midlertidigt med de eksisterende skruer, inden de igen skal demonteres og de 
nye skruer kan monteres. 
KV fortalte at regnvandet løb kraftigt fra udhæng mellem bolig 2 og 3 – AM og ASH besigtiget stedet 
efter mødet og årsagen er at tagrende er løst demonteres ved bolig 2 og adskilt fra tagrende ved bo-
lig 3, hvilket giver et hul – fremadrettet bør tagrender, hvis muligt skilles væg fra hovedindgang, så 
man selv i regnvejr kan komme nogenlunde tørskoet ud og ind. 
 
 



 

 

Omfanget af taglægter med råd i er umiddelbart lidt større end forventet, og skyldes uden tvivl den 
manglende kondenssikring på pladeundersiden. 
Kirsten og Helge fortalte at boligafdelingen har taget i betragtning økonomisk og sparer op til en tag-
udskiftning om 15 år. 
Den større nye lægtedimension giver sammen med restlevetiden af taget ikke nogen bekymring, blot 
skal man huske at ved udskiftning om 15-20 år skal de nye tagplader leveres med kondenssikring på 
underside af plader.  
 
Kommende aktiviteter 
ASH fortæller at der fortsættes med hus 3 mandag og hus 4 tirsdag, hvorefter man går tilbage ofr får 
erstattet alle de eksisterende skruer. 
 
Projekt 
Der er ingen spørgsmål 
 
Tidsplan 
ASH udfærdiger detailtidsplan, når skurer er modtaget. 
 
Udbudsmateriale 
Udbudsprojekt af 07.09.2017. 
 
Sikkerhed og Sundhed 
Der vil være under 10 mand på pladsen. 
 
Byggepladsen 
ASH forespurgte om han kunne etablere midlertidig nøgleboks til opbevaring af nøgle, såfremt at 
formand ikke kom rettidigt frem pga. trafik mv.  og håndværkere derfor skulle afvente at kunne op-
starte arbejdet. 
KV accepterede at nøgleboks kunne monteres på bagside af skuret. 
Der er opstillet affaldscontainer, og ASH fortalte at der blev ryddet dagligt, således at der ikke ligger 
taglægter med søm og flyder. 
 
Økonomi 
ASH fremsender faktura til AM, som hurtigt fremsender anvist til byggeskadefonden for yderligere 
godkendelse og videreformidling til 3B. 
ASH fortalte at han først fremsender faktura efter lidt tid, måske når arbejdet er udført. 
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 
ASH fortalte at der tages fotodokumentation for hvert enkelt hus, som kvalitetssikring. 
AM kommer løbende på tilsyn på pladsen. 
Tilsynsnotat 01 er udsendt. 
 
Kontakt & Garanti 
Kontrakt:         Der foreligger nu underskreven kontrakt. 

 
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: ASH får udfærdiget garanti.  
 
Diverse 
Helge Krøyer er indtrådt i afdelingens byggeudvalg og deltager fremadrettet på byggemøder. 
 
Næste Byggemøde 
Næste byggemøde afholdes på byggepladsen torsdag d. 30.11.2017, kl. 10:00. 
 


