
Afd. 3071, Kløvermarken, den 23. november 2017.

Kommentarer til indstilling til Byggeudvalget den 28. november og efterfølgende 
behandling i Organisationsbestyrelsen i 3B.

Af nedennævnte grunde ansøger afdelingen om at få betalt den fulde udgift for 
afdelingen fra 3B, kr. 336.131,88.

Afdelingen fremsendte den 31. maj 2017 en redegørelse til bestyrelsesformand 
Steffen Morrild, direktør Morten Bøje og byggechef Mette Thiberg vedr. manglende 
opfølgning fra 3B på de mangler vedr. vores tage, som er påtalt i byggeskadefondens 
1 års og igen i 5års rapporter. Vi forventer at denne redegørelse fremlægges i sagen.

Som det fremgår af redegørelsen har afdelingen adskillige gange igennem årene 
rykket 3B for handling i sagen, uden der er sket noget.  Afdelingen ønskede derfor 
økonomisk støtte fra dispositionsfonden i 3B.

Den 30. august blev vi tilsagt til et møde med direktøren og byggechefen, hvor vi fik 
lejlighed til at redegøre for sagen.

Begge erkendte, at der er sket manglende opfølgning og at 3B var moralsk 
forpligtiget.

Den 20. november får afdelingsbestyrelsen tilsendt direktørens indstilling til 
byggeeudvalget i 3B, som skal behandles den 28. november og videre til 
organisationsbestyrelsen til behandling 7. december 2017. Hvis vi har bemærkninger 
skal vi sende dem senest den 23. november. Vi finder, at det er en meget kort 
svarfrist, set i relation til, hvornår vi henvendte os. Vi har tradition for at så vigtige 
sager skal behandles på fællesmøder. Og i så vigtige sager med økonomi burde det 
vel være afdelingsmøde.

I direktørens redegørelse fremgår det at en medvirkende årsag til at udbedringen er 
blevet udskudt kan være, at entreprenøren gik konkurs i perioden mellem 1‐års og 
5‐års eftersynet. Hvis opfølgningen havde været mere effektiv, kunne arbejdet 
formentlig have været udført for garantisummen.



I redegørelsen står at byggeskadefondens dækning er reduceret med den 
begrundelse at restlevetiden på taget er reduceret. Det er ikke tilfældet, idet den 
endelige aftale med byggeskadefonden er resulteret i at tagpladerne ikke bliver 
udskiftet men genbruges. Det betyder at restlevetiden er den samme. Det betyder 
også, at den tidligere beslutning om at bruge af henlæggelser til tagplader ikke 
længere er aktuel.

Byggeskadefonden dækker således den fulde udgift til byggeskaden, mens 
afdelingen skal betale for ny tagfod, som er den gamle byggeskade, der ikke er 
rettet efter byggeskadefondens henstilling i 1‐års og 5‐års gennemgang.

Afdelingen søger derfor om at få betalt den fulde udgift fra 3B.

Vi skal fortsat bruge vores henlagte beløb til udskiftning af tag til sin tid.

Vi er en afdeling med en høj husleje 2018: 1.231 kr./m2/år for alm. boliger

Alle i afdelingen er pensionister. Vi laver netop mange ting selv for at holde huslejen 
nede.

Afdelingsbestyrelsen finder direktørens redegørelse rimelig med enkelte fejl.

På den baggrund undrer det os, at indstillingen ikke vedrører det fulde beløb til 
vores andel af udgifterne.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen i Kløvermarken.


