
  
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. 08 
              

Bygherre: 3B afd. 3071 –  Seniorbofællesskabet Kløvermarken 

Sagsnavn: Renovering af tag og tagfod 

Referat:  Byggemøde nr. 08  

Afholdt den: 18.01.2018 kl. 10.00  

Referat udsendt: 19.01.2018 ref: AM 

              

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   
Arkitektfirmaet MW A/S Anders Münchenberg AM  
 
For Hovedentreprenøren  
Allan Steen Hansen tømrer og Entreprenørfirma ApS Allan Steen Hansen ASH  
              

 
Forrige referat. 
Ingen bemærkninger 

 
Arbejdets stade 
100% 
 
Bemanding 
0 mand 
 
Vejrlig 
1 dage i perioden – 12 dage i alt i byggeperiode. 
 
Status 
Arbejdet blev færdigt i går – d. 17.01.18. 
 
Kommende aktiviteter 
ASH har kontaktet Tømmerfirmaet Fog A/S for udbedring af skilt ved indgang – Fog sender smed som 
sørger for opretning af skiltet.  
 
Projekt 
Der er konstateret ved hus 4 og 5 vanddryp fra tagudhæng. 
Såfremt den eksisterende tagrende ikke er ført helt til ende, vil der være et lille frit stykke, hvor evt. 
vand fra tagplader, vil kunne løbe ned. Der kan her laves en specialinddækning, hvor evt. frit hulrum 
lukkes af - Det vil tage en VVS’er en ½ dag med materialer. 
Dette undersøges af blikkenslager på mandag ved gennemgang/opsamling og ASH fremkom med til-
bud på 4.350,- kr. til godkendelse. BD godkendte tilbuddet fredag. 12.01 og arbejdet er udført. 
 
 
 
 
 



 

 

Tidsplan 
Detailtidsplan af 29.11.17 følges, men der er desværre en forskydning på ca. en uge, så aflevering 
hedder pt. pga. vejrlig medio uge 3 – hvilket lykkes og holdes - byggeriet er færdiggjort. 
 
Udbudsmateriale 
Udbudsprojekt af 07.09.2017. 
 
Sikkerhed og Sundhed 
Der er under 10 mand på pladsen. 
Der var et lille uheld, hvor håndværker og tagplade faldt på grund af blæst om mandagen d. 15.01, 
men arbejdet blev stoppet midlertidigt og forsat senere på dagen -ASH har anmeldt til forsikring. 
 
Byggepladsen 
Byggepladsen er ryddet pænt op og containere/stillads er bortkørt - Det ser pænt ud. 
 
Økonomi 
ASH fremsender faktura til AM, som hurtigt fremsender anviser til byggeskadefonden for yderligere 
godkendelse og videreformidling til 3B. 
ASH fortalte at han fremsender slutfaktura idag.  
AM bad om at faktura blev delt i 2 - dels på taget fra tilbuddet pkt. 1.01 og 1.02 og dels på  
tagudhænget fra tilbuddet pkt. 1.04 samt aftaleseddler 01 og 02, i forhold til byggeskadefondens  
dækning. 
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. 
02 Montering af ekstra inddækning ved hjørner 12.01.2018 4.350,-kr. 
   
Endnu ikke godkendte tillægs og fradrags ydelser Dato Pris. Excl. moms 
   

 
Myndigheder 
Intet at bemærke 
 
Kvalitetssikring 
ASH fremkommer hurtigt med KS-mappe til godkendelse hos AM, hvorefter AM fremsender 1 ek-
spemplar til 3B, ved BD og afleverer afleverer 1 eksemplar til KV/HK. 
Mappe er oprettet med generelle oplysninger, følgesedler/materialekontrol samt med separate ind-
delinger for hver bolig, hvori der isættes fotos. 
 
Kontakt & Garanti 
Kontrakt:         Der foreligger nu underskreven kontrakt. 
Garanti: ASH udleverede garanti. 
AM sender garanti i original til 3B, ved Birgitte Degener. 
Garanti skal her efter afleveret nedskrives til 10% - BD sørger for dette. 
 
 



 

 

 
Diverse 
ASH udleverede visitkort og KV og HK kan tage kontakt såfremt der er problemer med det udførte 
tag.  
Ligeledes kan AM kontaktes såfremt der er problemer som skal løses. 
KV og HK anbefales at oprette liste, hvori der opskrives emner/problematikker som skal drøftes på 
1.årsgennemgang. 
 
Aflevering 
Der blev afholdt aflevering efterfølgende byggemødet – først med rundgang på pladsen og efterføl-
gende med modtagelse og udarbejdelse af afleveringsprotokol. 
 
1. årsgennemgang 
AM indkalder i december måned til 1. års gennemgang for projektet. 
 


