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Afdeling : 3071 
 
Sag : Kløvermarken 
 
Emne : Bygherre/ teammøde 
 
Dato : 30.05.2002 kl. 12.00 
 
Tilstede :  

 
Troels Hjelm Hirshals E & B Nilsson A/S  THH 
Steen Palsbøll Vilhelm Lauritzen A/S  SP   
Frank L. Hansen Dominia AS   FLH 
Erik D. Præstegaard Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. EDP 
Nina G. Blumensaadt ref. Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. NBL 

 
 
 
  
08.01 Bemærkninger til  sidste referat 
  
 
08.02            Stade 

 
- Totalentreprisekontrakt og samarbejdsaftale er indgået. 
- Myndighedsandragende er indsendt den 25.03.2002 (ekskl. kloakprojekt)  
- Der foreligger grave-/støbetilladelse. Jordarbejdet påbegyndes 03.06.2002  
 
- Vinduer er bestilt. 
- Detailprojektering pågår. Tidsplan revideres herefter. 
 
- SP oplyser, at skellinje mod Ledøje/Smørum nu er afklaret 
- Individuelle tilvalg er færdiggjort. Priser er fremsendt på ca. halvdelen. 

 
 
08.03             Tidsplan 

Projekterings- og udførelsestidsplan dateret 06.02.2002 foreligger. 
Revideret tidsplan fremsendes snarest med forbehold for byggetilladelse. 
 
 

08.04             Projektmateriale m.v. 
Senest daterede projektmateriale er byggeandragende med bilag som indsendt den 
25.03.2002. THH har femsendt detialtegninger til NBL. Vi afventer statiske 
beregninger. 
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08.05             Projekt 
 
Standardbolig: 
Er fastlagt  

 
Bebyggelse/bebyggelsesplan: 
Bebyggelsesplanen er fastlagt  
 
Vedrørende koteringen oplyser SP, at projektet overholder alle myndighedskrav, 
herunder de krav, der er fremkommet som følge af naboindsigelser  
 
THH oplyser, at ventilationsprojekt på plads.  
 
Dominia har fremsendt kommentarer til geoteknisk rapport, der afventes svar fra E&B, 
som delvist har besvaret pr. mail. 
 
Belysning af udearealer er fastlagt 
 
Fælleshus: 
BL rykker for belysningsplan (loftsplan) således, at omfang og placering af 
stikkontakter, lampeudtag og lamper kan besluttes. Beboernes indretningsliste 
foreligger  
 
SP opfordrer beboerne til at genoverveje tilkøb af brændeovn. Brændeovnen indgår i 
myndighedsprojektet. Punktet tages igen op på næste fællesmøde. BL/MDA anmoder i 
denne forbindelse om økonomisk overslag samt idé til udførelse. 
 

08.06 Kvalitetssikring 
Teamets kvalitetssikringsplan og fagtilsynsplan afventes stadig.  Sikkerhed- og 
sundhedsplan  er modtaget  
 

08.07             Konsulenter 
Der skal holdes beslutningsmøde vedr. kunst for beboerne d. 03.06.2002 
- For udearealerne påtænkes en installation i form af en pavillon og en særlig 
udformning af fællesterrassen, f. eks en markering/afgrænsning med en ”amøbebænk”.      
 
- På fælleshuset påtænkes en kunstnerisk udsmykning med skodder og solafskærmning 
i farvet glas. 
 
- I fælleshuset er der en idé om etablering af en altertavle, der dels fungerer som 
dekoration i sig selv, dels kan åbnes, så den danner rammen om et ”studie”. SP 
arbejder på, at alternativt der kan udføres et større vægmaleri. 
 

08.08            Myndigheder 
Skema B er godkendt den 25. februar 2002.  
 
Byggeandragende er indsendt den 25.03.2002. Godkendelse afventes. 
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Kommunen udsætter godkendelsen af de ønskede facade- og tagmaterialer (blanke 
materialer).  
 

08.09             Bygherre 
E&B Nilsson har fremsendt sikkerhed- og sundhedsplan. 
 
EDP anmoder om en ca. dato for rejsegilde, det bliver omkring færdiggørelse af råhus 
iht. ny tidsplan (som fremsendes snarest) 

 
  
08.10             Beboere 

 
Individuelle tilvalg: 
 
THH har udarbejdet tilvalg til de nye beboere med en præcisering af de  
valgmuligheder, der er iht. tilvalg.  
Det er ikke muligt at ændre køkken!! 
 
Beboerne er færdige med individuelle tilvalg. Teamets prissætning pågår. 
 
Det fastslås, at toiletter ikke rager op over vindueskarm som standard. Alle er enige 
om, at hvis man har valgt højere model end standarden, kan vinduernes placering ikke 
ændres som følge heraf. BL oplyste ved møde 07, at det er hans opfattelse, at beboerne 
ønsker klart glas i badeværelset, dog efterspørges det fra mange, om man kan få 
matteret glad i toiletvindue. (NBL). THH oplyser at det er for sent på nuværende 
tidspunkt, at ordre andet glas til vindueselementerne 
 
 

08.11             Økonomi 
Priser på tilvalg kører 
 
THH fremkommer med merpris på levering og udførelse af et fællesantenneanlæg som 
beskrevet i 3B´s standardbyggeprogram. Gentagelse. 
 

08.12            Evt. 
 
 

08.13            Næste møde 
Bygherremøde nr. 09 holdes efter aftale   

 
Referater er tilsendt: 
 

Helle Andersen,    ebbe.andersen@mail.dk 
Børge Lobeck vbl.krokus@mail.tele.dk 
Steen Palsbøll sp@vlark.dk 
Troels Hjelm Hirshals thh@ebn.dk 
Frank L. Hansen flh@dominia.dk 
Torben Hansen th@dominia.dk 
K. Stig Kristen ksk@3b.dk 
Erik D. Præstegaard edp@3b.dk 
Nina G. Blumensaadt nbl@3b.dk 
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