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Kløvermarken. 
 
Vi har gennemgået det seneste byggeregnskab af 22/8 2005 og sammenholdt det med 
skema B og byggeregnskab af 26/4 2005.  
 
Vi har følgende spørgsmål: 
 
Konto: 313.620- Fundering, pilotering. – Er denne konto slut- eller kommer der en 
regning på bortkørsel af overskudsjord? 
 
Konto: 314.700- Tilbud i alt. – Det oprindelige tilbud lød på 17.600.000, 
Dertil kommer til og fravalg. På de tidligere byggeregnskab var der en specifikation på 
disse konti. Vi vil gerne have denne specifikation, idet vi tidligere har påpeget fejl på 
nogle af disse poster.  
 
Konti: 314.710-702 og 704. – Hvad er det?? 
 
Afsætning- overskrift til konto 314.760 – Hvad betyder det? 
 
Konto: 314.760- Særlige vinterforanstaltninger. Vi er af den opfattelse at der kun har 
været meget få vinterforanstaltninger, idet vores huse var under tag inden vinteren. Vi 
ønsker derfor en specifikation af disse udgifter.   
 
Konto: 314.760- Varmemesterfaciliteter- Vi vil gerne diskutere rimeligheden i denne 
udgift. Lokalet bruges pt. til cykler for beboerne i Valmuen og har aldrig været brugt af 
varmemester, der i stedet har ønsket et skur til fejemaskine.   
 
Konto: 315.840 og 830- Teknisk rådgivning. – Vi går ud fra det er Dominia.  
Dækker det andet? Ifølge skema B var udgiften ansat til 200.000, der er disponeret 
315.000, hvad er begrundelsen for denne forskel? 
 
Konto: 315.880- Bestyrelseshonorar- der er endnu ikke afholdt udgifter på denne konto, 
men det forventes tilsyneladende at det kommer, hvad er det? 
 
Konto: 315.890- Byggelånsrenter- Ifølge skema B forventes en udgift på 183.296- Der 
er afholdt kr. 329.540,15. Hvorfor er udgiften så stor i forhold til det forventede? 
 
Konto: 315.900- Udtørring- Udgift til el. i forbindelse med udtørring på 94.679 er tidligere 
afvist. Hvorfor er den alligevel betalt? 
 
Konto: 315.916- Byggepladsforbrug- Hvad er det? er ikke medtaget i skema B. – El-
forbrug er tidligere afvist.  
 
Konto: 315.912 – Stiftelsesprovision – hvad dækker det? Der er i forvejen afholdt 
udgifter til kurtage og gebyrer. 
 
Konto: 314.765- Bygherreleverancer – hvad er det? 
 
Konto: 315.810- Kunst. – I det tidligere byggeregnskab er anført en indtægt på 200.000 
og en udgift på 200.000.  
I det seneste modtagne er indtægten på 100.000 og udgiften på 317.810 
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Vi vil gerne have en specifikation vedr. kunsten. Vores forudsætning for at sige ja til 
kunst var at den var udgiftsneutral. 
 
Det krav, der er fremsendt til garantistiller, som ikke er blevet modregnet i  
Seneste udbetaling til entreprenør, hvor fremgår det i regnskabet? 
 
I øjeblikket betaler vi husleje efter den samlede byggeudgift, som fremgår af skema B. – 
Ifølge det materiale vi har modtaget bliver byggeriet dyrere og skema C, vil lyde på 
28.595. Hvad vil det betyde for vores husleje? 
 
Kløvermarken, afd. 3071 
Den 8. september 2005. 
 
Kirsten Valgreen  
 


