
 
 

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. 05 

              

Bygherre: 3B afd. 3071 –  Seniorbofællesskabet Kløvermarken  

Sagsnavn: Renovering af tag og tagfod  

Referat:  Byggemøde nr. 05  

Afholdt den: 21.12.2017 kl. 10.00  

Referat udsendt: 21.12.2017 ref: TSL 

              

Deltagere Navn Init.    

For bygherren  

Seniorbofællesskabet Kløvermarken Ulrik Falk-Sørensen UFS Afbud  

Seniorbofællesskabet Kløvermarken Kirsten Valgreen KV    

Seniorbofællesskabet Kløvermarken Helge Krøyer HK    

Boligforeningen 3B Birgitte Degener BD Afbud  

Arkitektfirmaet MW A/S Anders Münchenberg AM  Afbud 

Arkitektfirmaet MW A/S Thomas S. Lund TSL   

 

 

For Hovedentreprenøren  

Allan Steen Hansen tømrer og Entreprenørfirma ApS Allan Steen Hansen ASH  

              

 

Forrige referat. 

Ingen bemærkninger til sidste referat 

 

Arbejdets stade 

50% 

 

Bemanding 

3 mand 

 

Vejrlig 

1 dage i perioden – 9 dage i alt indtil videre. 

 

Status 

Det blev aftalt, at når vi kommer til afslutning i uge 51 inden juleferien, skal tagrende og tag afsluttes 

således der ikke er løse tagrender og tagplader. 

Arbejdet pågår p.t. ved hus 10 og dette afsluttes inden juleferien. 

 

Kommende aktiviteter 

ASH fortæller at der fortsættes med hus 11 d. 02.01.2018. 

 

Projekt 

Beboer ved hus 4 og 5 har fortalt om vanddryp fra tagudhæng. 

Tilsynet (TSL) og ASH besigtigede tagrende og inddækninger/fodblik i området ved utætheden. 

Der kunne ikke umiddelbart registeres nogen synlige fejl og mangler ved arbejdet, men det aftaltes, 

at man udfører yderligere fugning mellem fodblik/inddækning og sternkapsel. 

 

Det aftaltes samtidigt, at fra seniorbofællesskabet henvender sig til byggeledelsen såfremt udbedrin-

gen ikke er tilstrækkelig. 

 



 

 

Tidsplan 

Detailtidsplan af 29.11.17 følges, men der er desværre en forskydning på ca. en uge, så aflevering 

hedder pt. pga. vejrlig ultimo uge 2. 

 

Udbudsmateriale 

Udbudsprojekt af 07.09.2017. 

 

Sikkerhed og Sundhed 

Der vil være under 10 mand på pladsen. 

 

Byggepladsen 

Der er pænt og ryddeligt på byggepladsen. 

ASH lovede, at få fjernet affaldscontainer og få ryddet inden håndværkerne går på juleferie d. 

22.12.2017. 

 

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 04 er udsendt. 

ASH forelagde oplæg til KS-mappe på pladsen, som er oprettet med generelle oplysninger, følgesed-

ler/materialekontrol samt med separate inddelinger for hver bolig, hvori der isættes fotos. 

 

Kontakt & Garanti 

Kontrakt:         Der foreligger nu underskreven kontrakt. 

Garanti: ASH udleverede garanti, som bilægges dette referat. 

AM sender garanti i original til 3B, ved Birgitte Degener. 

 

Diverse 

Intet at bemærke 

 

Næste Byggemøde 

Næste byggemøde afholdes på byggepladsen torsdag d. 04.01.2018, kl. 10:00. 


