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Afdeling : 3071 
 
Sag : Kløvermarken 
 
Emne : Bygherre/ teammøde 
 
Dato : 13.08.2002 kl. 13.00 
 
Tilstede :  

 
Benny Andersen E & B Nilsson A/S  BA 
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 (afbud) 
Kristen Gudjonsson Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. KG 
Børge Lobeck Beboer i fællesskabet Kløvermarken BL 
Kirsten Falgren Beboer i fællesskabet Kløvermarken KF 
Torben Hansen Dominia TH 

 
 
 
  
09.01 Bemærkninger til  sidste referat 
 
 BL oplyste, at man siden sidste møde desværre havde mistet Mogens Dalsgård (   ). 
 Ellers ingen bemærkninger. 
 
 
09.02             Stade 
 
 Byggetilladelse foreligger. 
 BL forespurgte til at-punkterne. 
 Byggetilladelsen gennemgås under punktet: Myndigheder. 
 
 Statiske beregninger samt varmetabsberegninger er fremsendt – tilbagemelding fra kom-

munen savnes. 
 
 Detailprojektering er ved at være afsluttet. 
 
 Beboertilvalg kan betragtes som afsluttet. 
 
 

FÆLLESADMINISTRATIONEN 3B 
 
Bygherremøde referat 09 
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09.03             Tidsplan 
 
 Tidsplan dateret 12.08.02 blev udleveret. 
 Planen overholder sluttidspunktet, men er ca. 1½ - 2 uger bagud. 
 
 Montage sker i uge 36 + 37 (lukket hus). 
 
 Rejsegilde forventes medio september. 
 
 BL roste elementerne – især dør og vinduer. 
 
 EDP forespurgte om der må komme besøg på pladsen ved montagen. THH sagde ok, 

såfremt det foregik uden for selve byggepladsen (gang- / cykelsti). 
 
 
09.04             Projektmateriale m.v. 
 
 På næste møde oplistes gældende tegningsmateriale / beskrivelser. 
 
 Statiske beregninger og varmetabsberegninger er modtaget i Dominia. 
 Er kommenteret i hhv. projekt-notat KON-007 og VVS-001. 

 
 

09.05             Projekt 
 
THH oplyste, at der har været en justering af terræn. Længe 1 er hævet ca. 30 cm, således 
at tagflade nu er i samme plan. 
Dette er et brud med lokalplanen, og har derfor været til nabohøring. 
Naboernes samtykke er modtaget på skrift, og Ballerup Kommune har godkendt. 
 
Der er indgået fast aftale om jordbortskaffelsen. 
 
Der har været lidt ekstrafundering. 
Opgørelse imødeses. 
 
BL rykkede for belysningsplan til fælleshuset. 
 
Entreprenøren bedes opgive deadline for bestilling af brændeovn til fælleshus. 
Der blev aftalt prisindhentning. I øvrigt efterlyste BL en økonomioversigt (budgetopfølg-
ning), idet det kan få indflydelse på evt. tilkøb af brændeovnen. 
 
Der projekteres stadig på skure og carporte. 
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09.06 Kvalitetssikring 

 
KS-oplæg savnes fortsat. 
THH mente ikke, at E & B skal udføre overordnet KS, men lovede at udarbejde en be-
skrivelse af, hvad E & B’s KS indeholder. 
Fagtilsynsplan ønskes, således at det kan sikres, at ing. / ark. checker arbejdet. 
 
 

09.07            Konsulenter 
 
Der bliver et reduceret kunstprojekt. 
SP kontakter Bjørn Nørgaard d.d. for tidsplan. 
 
 

09.08           Myndigheder 
 
Byggetilladelsens at-punkter blev gennemgået.  
 
- Der er fremsendt materialeprøver vedrørende tagbelægningen. Mangler tilbagemel-

ding fra kommunen. 
 

- Afstande foran installationsgenstande er tilrettet i fælleshus. 
 

- Gangbredder er tilrettet. 
 

- Såfremt der vælges brændeovn skal det dokumenteres, at krav i BR-S 98 overholdes. 
 

- Der er indsendt principtegning vedrørende niveaufri adgang. 
 

- VVS-anmeldelse endnu ikke indsendt. 
 

 
09.09            Bygherre 

 
Rejsegilde kan formentlig afholdes medio september. 

 
  
09.10           Beboere 

 
Tilvalg er afsluttet. 
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09.11          Økonomi 

 
THH har fremsendt pris på fællesantenne – skal vurderes endnu engang, idet den umid-
delbart virker høj. 
 
Der er forespørgsel fra nr. 9 vedrørende fælles telefonanlæg. Pris fremkommer. 
 
 

09.12           Evt. 
 
Der var forespørgsel om plads til skure i skel mod Smørum. Skurene ligger i beplant-
ningsbæltet, men det er korrekt, at der ikke er meget plads. 
Eksisterende træer bliver. 
 
 

09.13          Næste møde 
 
Bygherremøde nr. 10 holdes tirsdag den 17.09.2002, kl. 13.00. 
   

 
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 
 


