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Afdeling : 3071 
 
Sag : Kløvermarken 
 
Emne : Bygherre/ teammøde 
 
Dato : 04.12.2001 kl. 9.00 
 
Tilstede :  

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

 
 
02.01 Bemærkninger til  sidste referat 

Der er refereret forkert under pkt. 01.05 vedr. SP kommentarer omkring 
vinduesstørrelser - alle vinduer er IKKE lige store. 
 
Punktet ”tilbudsforbehold”  blev drøftet med udgangspunkt i mødenotat af 19.10.2001 
(fra møde den 16.10.2001), samt E & B Nilsson´s brev af 17.10.2001. 
 
Der er enighed om, at 3B´s tilføjelser til ABT93 er gældende, når der ikke er anført 
specifikke forbehold i tilbudet. Dette bekræftes via Danske Entreprenørers Standard-
forbehold for Totalentreprise, pkt. 1. 
 
Der er herefter enighed om, at de aftaler / kommentarer under punktet tilbudsforbehold, 
der fremgår af mødenotat af 19.10.2001, side 2, er gældende. Herunder blev forslag om 
tidsfristforlængelse på 2 uger til gennemførelse af proceduren for mangelgennemgang 
og -afhjælpning accepteret. 

 
 
02.02            Stade 

Ballerup kommune har principgodkendt Skema A. Kommunens kommentarer fremgår 
af brev dateret af 03.12.2001.  
 
Bebyggelsesplanen  (excl. Bolig 1 og 15) og boligstandard er næsten fastlagt. 
 
Der er afholdt workshop for beboerne den 26.11.2001. Forslag fra hver enkelt beboer 
om indretning af standardboligen er afleveret til 3B og videregivet til teamet. 
 

FÆLLESADMINISTRATIONEN 3B 
 
Bygherremøde referat 02 
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Udkast til samarbejdsaftale foreligger. 
 
Fællesmøde nr. 3 forberedes nu.  

 
 
02.03             Tidsplan 

Arkitekt har gennemgået beslutningstidsplanen på fællesmøde nr. 2 den 19.11.2001. 
 
Der er enighed om, at beboernes tilbagemeldinger i hovedsagen skal foreligge en uge 
efter fællesmødet. Denne frist kan dog forlænges til en førstkommende mandag, hvis 
beboerne ikke har mulighed for at samles den førstkommende weekend efter 
fællesmødet (hvis der f.eks afholdes fællesmøde sidst på ugen).  
 
Mødeplan skal revideres, da FLH ikke kan deltage den 22.01.2002 og den 19.02.2002. 
Forslag  til nye datoer drøftes på et senere tidspunkt. 
 

 
02.04             Projektmateriale m.v. 

Gældende projektmateriale er p.t. tegninger for skema A og rettelser dateret  
19.11.2001 (foreløbige planer). 
 
Dertil gælder: 
 
Overordnet tidsplan for Kløvermarken dateret 17.01.01 
 

 
02.05             Projekt 

 
Standardbolig: 

På baggrund af beboernes tilbagemeldinger fremkommer teamet med forslag til standardboliger på 
næste fællesmøde.  
 

NBL følger efter dette møde op på, om alle beboere har afleveret skitse for deres bolig. 
 
FLH påpeger, at der ved fastlæggelse af  standardboligen også skal tages driftsmæssige 
hensyn, hvorfor beboerne skal forberede sig på, at det nok ikke er alle ønsker, der vil 
kunne imødekommes fra bygherrens side. Også specielle ønsker om tilvalg vil blive 
underlagt driftsmæssige betragtninger, og det kan tænkes, at heller ikke alle 
tilvalgsønsker vil kunne imødekommes (EDP). 
 
Entreprenøren udarbejder udkast til tilvalgskatalog. 3B tager herefter stilling til, 
hvorvidt emnerne i kataloget er realistiske eller ej. Udkast til dette katalog forventes 
fremlagt til næste fællesmøde (THH). 
 
Teamets forslag til gulvvarme, herunder pris, afventes.  
 
Bebyggelse/bebyggelsesplan: 
THH oplyser, at der kommer en revideret digitalplan over området fra kommunen. 
NBL følger op. 
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Oplysninger om hvorvidt der kan etableres markiser foran glasparti og hvordan de 
fastgøres afventes. 
 
Udestuer ønskes udført 3x3 m af de beboere som måtte vælge dem (NBL) 
 
HA: Der ønskes mindre befæstet areal i fællesområde, dvs. armeret græs, mere grønt 
vænge. Der ønskes en mere fast grusbelægning end det, der er set i Vindinge. 
 
BL: Efter udarbejdelse af by bebyggelsesplan ses det, at det godt kan lade sig gøre at 
have udestuer i bolig 08 og 14 (BL). 
 
Hvis udedepoter rykkes tættere på boligerne, vil det forringe lysforholdene (FLH).  
 
Der er endnu ikke modtaget tegninger fra SP om udformning af carporte og indkørsel.  
 
Haveplanen fremsendes til beboerne inden næste fællesmøde. Det oplyses, at beboerne 
har udarbejdet en model (HA) 
 
Fælleshus: 
Køkken i fælleshus skal ikke være et industrikøkken, men der lægges vægt på et 
slidstærkt køkken og der lægges vægt på en effektiv opvaskemaskine. Der er udleveret 
ideer til fælleskøkken til SP på beboermødet den 26.11.2001. (NBL/ HA) 
 
Kommunens kommentarer til skema A: 
Teamet opfordres til snarest muligt at aftale møde med kommunen for gennemgang af 
kommunens kommentarer til projektet. 
 
Teamet har bygherrens og beboernes opbakning til om muligt at fastholde de blanke 
overflader (tage + fælleshus). 
Vedr. fælleshuset mener BL at det var tanken at plante slyngplanter op ad facader 
således, at facaden ikke fremstår så blank. 
 
Vedr. køreveje for brandkøretøjer oplyser THH, at planen naturligvis skal overholde 
myndighedskrav i den henseende. 
 

 
02.06            Kvalitetssikring 
                     Punkt i samarbejdsaftalen skal udarbejdes. 
 
 
02.07            Konsulenter 
  CVP oplyste sidst at E&P Nilsson ofte bruger Franck´s Geoteknik. Der ønskes ikke særskilt 
koordinering. 

 
02.08             Myndigheder 

Skema A er principgodkendt, med kommentarer. Kommentarerne bearbejdes på et 
møde mellem teknikere og kommune…  

 
  
02.09             Bygherre 
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Udkast til samarbejdsaftale er udleveret til THH på dette møde. Organisationsplan 
udarbejdes af E&B Nielsson. (EDP). THH sender den færdige plan til NBL. 

 
 
02.10             Beboere 

Tilvalg styres af administrator. Der udarbejdes et tilvalgskatalog af teamet(NBL har 
fremsendt skabelon til E & B). Al korrespondance og alle aftaler vedr. tilvalg kører 
mellem administrator og beboere. 
 HA stiller spørgsmål vedr: 
- Ventilation over loft til emhætte: Det er en dyr løsning. Entreprenøren vender 

tilbage. Man skal dog ikke regne med at det bliver standard (NBL) 
- Gangareal i hele depotrum over bad: THH bekræfter, at der skal være gangareal i 

hele depotrummet over bad. 
- Invendig skydedør:  NBL/BL mener at Carl Villum Petersen oplyste til 

beboermødet d. 26.11.2001, at der findes en løsning, hvor vægtykkelsen kun skal 
forøges med 30 mm- THH undersøger 

- Vandvarmer over loft : THH oplyser her, at der er tænkt 
gennemstrømningsvandvarmer og teknikskab i entré kommer til at fylde ca. 80cm 

- Mulighed for væghængte toiletter: Det fremgår af 3B´s byggeprogram, at man 
anvender væghængte klosetter (FLH/ HA) Entreprenør bedes undersøge mulighed 
for dette. 

 
Beboerne var i øvrigt meget glade for workshoppen d. 26.11.2001. (BL) 
 
 

02.11             Økonomi 
Der er fremsendt enkelte priser på tilvalg. Prisrammen er p.t. skema A. 
Anlægsøkonomien gøres op, når standardboligerne er fastlagt. 

 
 
02.12             Evt. 

Det overvejes om der er behov for et opsamlingsmøde, når SP er rask. 
 
 

02.13             Næste møde 
Bygherremøde nr. 03 er planlagt til den 08.01.2002 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     
Frank L. Hansen flh@dominia.dk 
K. Stig Kristen ksk@3b.dk    
Erik D. Præstegaard edp@3b.dk  
Nina G. Blumensaadt nbl@3b.dk 
Jane Kurek Walsøe, jkw@3b.dk 

 


