
 
 

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 

BYGGEMØDE- REFERAT NR. 03 

      

Bygherre: 3B afd. 3071 –  Seniorbofællesskabet Kløvermarken  

Sagsnavn: Renovering af tag og tagfod  

Referat:  Byggemøde nr. 03  

Afholdt den: 30.11.2017 kl. 10.00  

Referat udsendt: 30.11.2017 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 

20% 

 

Bemanding 

3 mand 

 

Vejrlig 

1 dag i perioden – 2 dage i alt indtil videre. 

 

Status 

ASH fortæller at de ønskede skumklodser og skruer er leveret på pladsen. 

Dog er der problemer med de fra Planja anviste skruer til overlag, som er svære at skrue i og ikke 

fænger – Planjas konsulent kommer forbi senere på dagen og får selv lov at skrue en overlagsskrue i 

– afklaring afventer besøget. 

I tilsyn 02 er det anbefalet at montere fodblik på yderste taglægte, for hvilket tillægspris d.d. er god-

kendt af 3B, v. BD til en pris af 7.414,- kr. excl. moms. - ASH bedes indarbejde og indbygge fodblik 

som aftalt. 

På tilsyn 02 blev der konstateret ikke afdækkede taglægter - taglægter som ikke monteres samme 

dag, skal afdækkes med presenning for at undgå fugtophobning. 

 

Kommende aktiviteter 

ASH fortæller at der fortsættes med hus 6, 7 8 og 9 i næste uge. 

 

 

 

 

 



 

 

Projekt 

Der er ingen spørgsmål 

 

Tidsplan 

ASH udleverede detailtidsplan – bilagt dette referat. 

 

Udbudsmateriale 

Udbudsprojekt af 07.09.2017. 

 

Sikkerhed og Sundhed 

Der vil være under 10 mand på pladsen. 

 

Byggepladsen 

Nøgleboks er monteret. 

Der er opstillet affaldscontainer, og ASH fortalte at der blev ryddet dagligt, således at der ikke ligger 

taglægter med søm og flyder. 

Der er pænt og ryddeligt på byggepladsen 

 

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 

01 Montering af fodblik på yderste taglægte 30.11.2017 7.414,-kr. 

   

   

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 02 er udsendt. 

ASH får etableret KS-mappe på pladsen, så tilsynet kan følge med. 

 

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 – ASH fortæller at garanti er klar til næste uge 

 

Diverse 

Intet at bemærke 

 

Næste Byggemøde 

Næste byggemøde afholdes på byggepladsen torsdag d. 07.12.2017, kl. 10:00. 

 


