
 
 
 
Afdeling : 3071 
 
Sag : Kløvermarken 
 
Emne : Bygherre/ teammøde 
 
Dato : 14.11.2001 kl. 9.00 
 
Tilstede :  

Helle Andersen Beboer i bofællesskabet Kløvermarken HA 
Mogens Dalsgård Beboer i bofællesskabet Kløvermarken MD  
Børge Lobeck Beboer i bofællesskabet Kløvermarken BL 
Steen Palsbøll Vilhelm Lauritzen AS  SP 
Troels Hjelm Hirshals E & B Nilsson A/S  THH       ferie 
Carl Villum Petersen E & B Nilsson A/S  CVP 
Frank L. Hansen Dominia AS   FLH 
Erik D. Præstegaard Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. EDP 
Nina G. Blumensaadt Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. NBL 

 
 
01.01 Bemærkninger til  sidste referat 

Der er siden sidste møde opbygget en mere detaljeret dagsorden, som vi fremover vil 
følge. 
Diskussionen af punktet ”tilbudsforbehold”  må afvente til THH kommer tilbage fra 
ferie. 

 
 
01.02 Stade 

Skema A er lige indsendt 
Bebyggelsesplanen  (excl. Bolig 1 og 15) og boligstandard er næsten fastlagt 
Der er lavet et udkast  til samarbejdsaftalen 
Fællesmøde nr. 2 forberedes nu. 

 
 
01.03 Tidsplan 

HA giver udtryk for, at intervallerne imellem datoerne for tilbagemeldinger er lidt 
korte. Der kan godt bruges mere luft. 
Arkitekt kommer med ny ”beslutningstidsplan” til fællesmøde nr. 2 d. 19.11.2001. 
 
SP anmoder om, at teamet orienteres om væsentlige milepæle på bygherresiden, når 
disse kendes. F.eks i forbindelse med skema B. 
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01.04 Projektmateriale m.v. 
Gældende projektmateriale er p.t. tegninger for Skema A, som er udleveret til beboerne 
på dette møde. 
 
Dertil gælder: 
 
Overordnet tidsplan for Kløvermarken dateret 17.01.01 
 
Mødeplan (fællesmøder) dateret 15.10.01 

 
 
01.05 Projekt 

Skema A materiale blev gennemgået. Der er en del bemærkninger omkring 
bebyggelsesplan, herunder bolig 1 og 15, som er blevet lavet om siden det oprindelige 
forslag. Dette ønsker HA og BL ikke. Man vil gerne beholde vådrumszonen i midten, 
da den dels virker som lydisolerende foranstaltning, og der dels er adgang til entre og 
bad direkte fra værelser. Udover dette er der ikke længere mulighed for vinduer i gavl. 
SP undersøger muligheder for at efterkomme disse ønsker.  
 
SP oplyser at alle vinduer er lige store. 
 
Der ønskes mindst muligt befæstet areal i fællesområde, dvs. armeret græs. 
 
Standardboligen for E typen er endnu ikke fastlagt. 
 
Skellinjerne blev drøftet. Man er endnu ikke gået ned til minimum for grænsen til skel 
(SP). Beboerne stiller spørgsmålstegn ved skel og beplantningsbælte ved bolig 14 og 
08. Der kan evt. opstå problemer, hvis man ønsker udestue eller pergola.  
 
Beboerne foreslår, at udedepoter bliver rykket tættest muligt på boligerne, men således, 
at det ikke går ud over lysforholdene. Det foreslås endvidere, at postkasser indbygges i  
udedepoterne.  
 
Der stilles spørgsmål til udformning af carporte. Teamet svarer, at tanken er en 
overdækket p–plads med let tagkonstruktion. Evt. med integreret indgangsparti. Vær 
her opmærksom på høje køretøjer. 
 
Beboernes foreslag til gulvvarme blev drøftet, herunder om varmeslangerne skal støbes 
i pudslag eller ej. Teamet fremkommer med forslag og pris.  
 
Køkken i fælleshus bør være et industrikøkken i stedet for et almindeligt boligkøkken, 
grundet slidtage (HA). 
 
Beboergruppens fælleshusudvalg fremsender bemærkninger til teamet. 
 
Der stilles en masse spørgsmål vedr. indretning mandag (HA). Her anmoder SP 
beboerne om at komme med deres individuelle ønsker til indretning af køkken på en 
skitse således, at der kan findes standardløsninger og tilvalgsmuligheder, der 
tilfredsstiller flest mulige individuelle ønsker. 
 



Grundet placeringen af vinduesparti i bolig E2, kan det ikke længere lade sig gøre at 
etablere et ekstra rum som oprindelig planlagt. EDP mener, at dette skal revideres, så 
der stadig er mulighed for 3 rums bolig. 
 
Der ønskes oplysninger om, hvorvidt der kan etableres markiser foran glasparti. Her 
skal det undersøges hvordan de skal fastgøres (CVP). 
 
Beboerne ønsker at få lagt den tilbudte terrasse (6 m2) ind mod vænget, og i stedet  
anlægge terrasser i de private haver på egen foranstaltning (evt. tilvalgsmulighed).  
 
Teamet bearbejder udearealer og fælleshus, og fremlægger dette på 2. fællesmøde d. 
19.11.01. Haveplanen med ”indhold” vil være færdig. Det tilstræbes, at nå den 
terrænmæssige bearbejdning. 
 

 
01.06 Kvalitetssikring 

Intet at bemærke 
 
 
01.07 Konsulenter 

FLH foreslår, at teamet koordinerer geoteknik- og landinspektørydelser med 
totalentrepriseteamet for Valmuen og Solsikken. FLH varetager gerne koordineringen.  
 
 CVP oplyser, at E&P Nilsson ofte bruger Franck´s Geoteknik. . 

 
 
01.08 Myndigheder 

 Der er møde i teknikudvalget d. 21.11.2001, hvor skema A forventes godkendt.  
 
Kommunen har rykket for haveplanen. SP drøfter haveplanen direkte med kommunen, 
når denne er godkendt / kommenteret på 2. fællesmøde d. 19.11.01,  
 
Der fremsendes kopi af Skema A til beboergruppen i indeværende uge (NBL) 

 
  
01.09 Bygherre 

Udkast til samarbejdsaftale er udleveret på dette møde. Organisationsplan udleveres på 
næste møde (NBL).  

 
 
01.10 Beboere 

Tilvalg styres af administrator. Der udarbejdes et tilvalgskatalog af teamet(NBL 
fremsender kopi til E & B). Al korrespondance og alle aftaler vedr. tilvalg kører 
mellem administrator og beboere. 
 
Beboerne udleverede et skema for opsummering af de drøftelser, der var gjort til deres 
møde vedr. udendørsarealer. 
 
Teamet deltager i en workshop med beboergruppen d. 26.11.01 kl. 17.00 i Herlev. Der 
nedsættes en arbejdsgruppe for hver boligtype. Beboerne får således mulighed for - 



gruppevis og individuelt - at drøfte boligindretning med arkitekten. Flere møder 
mellem fællesmøderne kan komme på tale. 
Teamet opfordres til at arrangere et fabriksbesøg for beboerne, når 
elementproduktionen pågår. 
 
 

01.11 Økonomi 
MD stillede spørgsmål vedr. pris på carporte. Hvad omfatter prisen. Her må vi afvente 
at THH kommer tilbage fra sin ferie. 

 
 
01.12 Evt. 

SP anmoder om et ekstra opsamlingsmøde mellem teamet og bygherren, når THH 
kommer tilbage. 
 
 

01.13 Næste møde 
Bygherremøde nr. 02 er planlagt til den 04.12.2001 hos 3B i mødelokalet kl. 9.00 
Dagorden for næste møde, er dette referat. 

 
 
 
Referater er tilsendt: 
 

Helle Andersen,     ebbe.andersen@mail.dk 
 Mogens Dalsgård,  dalsgaard@ballerup.mail.telia.com   
Børge Lobeck vbl.krokus@mail.tele.dk  
Steen Palsbøll sp@vlark.dk 
Troels Hjelm Hirshals thh@ebn.dk     
Carl Villum Petersen cvp@ebn.dk 
Frank L. Hansen flh@dominia.dk    
Erik D. Præstegaard edp@3b.dk  
Nina G. Blumensaadt nbl@3b.dk 
Jane Kurek Walsøe, jkw@3b.dk 

 
 
 
 
 


