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# Emne Beskrivelse af emnet Status  

1.  Skærpet tilsyn og §62 (tidligere 
§60) bygningseftersyn  

Skærpet tilsyn – KV er i dialog med byggechef 
Mette Thiberg, der skal vende tilbage med hvordan 
processen er? 
Materialet modtaget 22. august 2018. 
Tovholder: Bestyrelsen 

16.1.2019 
Driftschef Frank Nielsen (FN) kender til opgaven der ligger hos ham. OM 
ville vide om skærpet tilsyn laves sammen med have- og markvandring? 
Også gerne hvornår de er planlagt til? 
FN sætter opgaverne på driftens opfølgningsliste og sender denne til 
Kløvermarken, så vi kan se hvornår de er planlagt til. 
FN kommer med forslag til datoer for: Skærpet tilsyn, mark- og 
havevandring, budgetopfølgning og ordinært afdelingsmøde. 
8.5.2019  
Emnet er tilbage på listen, da gennemgangen med Jan Forsberg 
(serviceleder hos 3B) den 7.5.2017 alene var markvandring. Jan Forsberg 
kommer med dato for Skærpet tilsyn. 
21.5.2019  
FN finder ny dato sammen med Jan Forsberg for såvel skærpet eftersyn 
som §60 bygningseftersyn. 
26.6.2019 
Vi savner svar fra Frank Nielsen. UR rykker i august 2019. 
24.9.2019 Der er kommet dato for: skærpet eftersyn og §60 
bygningseftersyn, der pt. er planlagt til 30. oktober 2019, kl. 10. 
31.10.2019 
Jan Forsberg var i Kløvermarken. Hvor der blev gennemført skærpet 
eftersyn. Det var også meningen, at der samme dag skulle gennemføres 
§60 bygningseftersyn. Det blev ikke gennemført. Jan Forsberg vender 
tilbage med dato for §60 bygningseftersyn. 
Rapporten fra det skærpede eftersyn modtaget 13.11.2019, den skal nu 
læses. 
27.11.2019 
Ingen kommentarer til rapporten fra det skærpede eftersyn. 
§60 hedder nu §62 eftersyn. FN oplyste at området afventer afklaring på 
driftschefmøde, om det er driften eller KAB der skal udføre disse 
eftersyn? Afklaring forventes i start 2020. 
23.4.2020 
Frank oplyste telefonisk: 

Det er nu besluttet, at opgaven skal udføres af Driftskontoret. Opgaven 
vil blive udført i 3. kvartal 2020, når ny serviceleder tiltræder. 
02.09.2020 
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VM: Tlf. med Frank Nielsen er opgaven overdraget til Karsten Rødkjær 
Andersen, som vil komme med en dato for Skærpet tilsyn og §62 
(tidligere §60) bygningseftersyn. 
3.2.2021 
Ulrik sender besked til nyansat driftschef Allan Christensen om det 
lovede bygningseftersyn/skærpet tilsyn 
14.4.2021 
Niels Peter aftaler dato for bygningssyn/skærpet tilsyn med servicechef 
Karsten Rødkjær Andersen 
26.5.2021 
Til info – kravet om skærpet tilsyn udløber i 2022. 
Vi afventer dato for bygningssyn/skærpet tilsyn – må komme når ny 
driftschef er ansat. 
Specifikt for Kløvermarken og Byggeskadefondens krav i forbindelse med 
Kløvermarkens byggesag, har Byggeskadefonden stillet krav om skærpet 
tilsyn og øget vedligeholdelse i den 20-årige dækningsperiode, dvs. indtil 
28.2.2023. 
7.10.2021 
Møde med Simon Bødker, hvor Simon oplyste, at han og Byg kommer i 
uge 42 og udfører opgaven. Simon giver nærmere besked om tidspunkt. 
17.11.2021 
Kløvermarken har ikke modtaget besked om dato for syn 
18.1.2022 
Den 13. juli 2021 var 3 huse + fælleshuset udtaget til gennemgang. 

Gennemgangen blev foretaget af Rambøll, som 3B har udliciteret 

opgaven til. 

Driftskontoret har efterfølgende afvist rapporten, så der skal foretages 

en ny gennemgang. Denne gennemgang vil blive foretaget af Rambøll 

inden udgangen af marts 2022. Den gennemgang svarer til et 5-års 

eftersyn. Der i dette tilfælde vil gælde for 2021. 

2.  Spørgsmålet om mulighed for at 
medejere kan blive lejere. 
Forretningsudvalget i 3B vil i dialog 
med KAB arbejde med en 
erfaringsopsamling om 
medejerbolig. Først derefter vil vi 

Medejer til lejer? Afventer svar fra 3B/KAB. 
Spørgsmålet tages op når 3B er overgået til den 
nye administrationsaftale med KAB. 
Tovholder: Bestyrelsen 
 
 

Medejer til lejer. UR.  
Ulrik: ” Der er ikke rigtig nogen, der tror på, at det kan lade sig gøre, 
måske som en ordning, hvor der skiftes hver gang der sker en 
udskiftning. Der har været en uformel kontakt med ministeriet og med 
negativt resultat, derfor skal sagen nok løftes op på et højere og politisk 
niveau. Den borgerlige regering vil nok ikke medvirke, for de betragter 
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få svar på vores henvendelse. (jfr. 
bestyrelsesmøde 11. april 2018) 

medejerboliger som halvvejen til andelsboliger. Men ellers er sagen lagt 
til KAB, men vi skal nok hjælpe dem.” 
26.6.2019 
I en pause på repræsentantskabsmødet informerede Steffen Morild UR 
om, at der først i efteråret indkaldes til møde med afdelinger, der både 
har familieboliger og medejerboliger for at drøfte muligheder for 
statusændringer. 
02.09.2020 
VM: Tlf. med Frank Nielsen ligger sagen pt. hos Frank Nielsen og 
specialkundeteam, der pt. undersøger mulighederne i Grønhøj. Herefter 
bliver det Kløvermarkens tur. 
13.1.2021 
Afventer udmelding fra ny driftschef Allan Christensen 
Grøndhøjs udredningsarbejde er afsluttet. 3B klar til at arbejde med 
forretningsgange i Kløvermarken vedrørende medejer/lejer 
14.4.2021 
Driftschef Allan Christensen oplyste, at arbejdet i Grønhøj stadig er 
undervejs 
21.6.2021 
Opgaven ligger hos juridisk afdeling i KAB 
18.1.2022 
Grønhøj er færdig med fysisk gennemgang af hvad lejer/medejer skal 

vedligeholde. Der er udarbejdet et vedligeholdelseskatalog. Driftssupport 

er nu i gang med at udarbejde regler. Dette arbejde forventes færdigt 1. 

kvartal 2022. 

Pt. er det muligt i Kløvermarken at konvertere en medejerbolig til en 

lejebolig, hvis en lejer ønsker at blive medejer – ellers ikke. 

Ballerup kommune skal også involveres, hvis reglerne skal laves om. Pt. 

er der et kommissorium for Kløvermarken, hvor det bl.a. er beskrevet 

hvilken andel, der skal være af familieboliger/medejerboliger. 

Når alt arbejdet er færdigt bliver Kløvermarken involveret – så vi kan 

beslutte, om vi vil godkende evt. nye regler 

3.  Serviceaftale skal gennemgås og 
tilrettes. 
 

Serviceaftale skal gennemgås og tilrettes.  Emnet 
tages op i den kommende bestyrelse, der tager fat 
i den kommende driftschef, når vedkommende er 
ansat. 

17.1.2019 
Driftschef Frank Nilsen har opgaven på sin opfølgningsliste – med 
forventet udførelse i 2019. 
20.3.2019 
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Tovholder: Bestyrelsen UR inviterer driftschef Frank Nielsen til at deltage i bestyrelsesmødet 26. 

juni for en drøftelse af Servi Grønhøj er færdig med fysisk gennemgang af 

hvad lejer/medejer skal vedligeholde. Der er udarbejdet et 

vedligeholdelseskatalog. Driftssupport er nu i gang med at udarbejde 

regler. Dette arbejde forventes færdigt 1. kvartal 2022. 

Pt. er det muligt i Kløvermarken at konvertere en medejerbolig til en 

lejebolig, hvis en lejer ønsker at blive medejer – ellers ikke. 

Ballerup kommune skal også involveres, hvis reglerne skal lave om. Pt. er 

der et kommissorium for Kløvermarken, hvor det bl.a. er beskrevet 

hvilken andel, der skal være af familieboliger/medejerboliger. 

Når alt arbejdet er færdigt bliver Kløvermarken involveret – så vi kan 

besluttet om vi vil godkende evt. nye regler. 

ceaftalen. 
21.05.2019 
UR ville gerne vide om serviceaftalen fra 2012 og samdriftsaftalen for 
afdelinger i Ballerup fra 2017 bliver revideret? Er de stadig vigtige for 
3B/KAB? Kløvermarkens oplevelse er, at arbejdet går meget langsomt, 
derfor spørgsmålet. 
FN svarede, at han ikke har ressourcer til revidering i 2019. 
Konklusion: FN og AR tager emnet med hjem og drøfter det internt på et 
driftschefmøde. 
26.6.2019 
UR rykker Anders Rosendahl og Frank Nielsen. Hvad er status efter deres 
interne drøftelse på driftschefmødet? 
2.7.2019 
Svar fra Frank Nielsen: 
..Serviceaftaler har været drøftet på driftschef på møde i slutningen af 
juni 2019.  
Beslutningen blev, at der skal arbejdes videre med punktet om 
serviceaftaler til efteråret 2019, hvor det så kommer på til møde i 
driftschefgruppen… 
27.11.2019 
FN oplyste: Serviceaftale har skiftet navn til Servicerammer og træder i 
kraft 2021. Der forventes et oplæg klart medio 2020 - en optimistisk plan, 
som FN udtrykte det. 
02.09.2020 
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VM: Tlf. med Frank Nielsen opgaven er i proces i KAB. Fsv. angår 
ejendomskontoret er det Karsten Rødkjær Andersen, der skal komme 
med udkast til Kløvermarken.  
14.4.2021 
Der er modtaget materialer vedrørende servicerammer. 
26.5.2021 
Der arbejdes videre efter ansættelse af ny driftschef 
18.1.2022 
Simon regner med at udsende udkast til serviceramme i løbet af februar 
2022 

4.  Samdriftsaftale skal genforhandles. 
 

Samdriftsaftale skal genforhandles. Samme 
aktion, som for serviceaftale. 
28. august 2018 svar fra Gert Lauritsen 
…. Som i alle er blevet orienteret om, starter Frank 
Nielsen som jeres driftschef den 1. oktober 2018. 
I oktober måned 2018 forslår jeg afholdelse af et 
møde i det nedsatte samarbejdsudvalg under 
Ballerup Samdrift med den dagsorden, som er i 
samarbejdsaftalen. 
Jeg tænker at vi ikke holder møde i uge 42 
(efterårsferie) 
Tovholder: Bestyrelsen 

16.1.2019 
FN kender opgaven. Næste møde i Samdrift er den 2. april 2019, kl. 19 i 
Solsikken. OM og UR deltager. 
20.3.2019 
Arbejdsgruppen mødes igen den 28. marts, så der forhåbentlig kan laves 
en ny samdriftsaftale på mødet 2. april 2019. OM deltager. 
21.05.2019 
UR ville gerne vide om serviceaftalen fra 2012 og samdriftsaftalen for 
afdelinger i Ballerup fra 2017 bliver revideret? Er de stadig vigtige for 
3B/KAB? Kløvermarkens oplevelse er, at arbejdet går meget langsomt, 
derfor spørgsmålet. 
FN svarede, at han ikke har ressourcer til revidering i 2019. 
Konklusion: FN og AR tager emnet med hjem og drøfter det internt på et 
driftschefmøde. 
26.6.2019 
UR rykker Anders Rosendahl og Frank Nielsen. Hvad er status efter deres 
interne drøftelse på driftschefmødet? 
23.10.2019 
Der er sendt forhånds indkaldelse til møde i Samdriften til afholdelse 28. 
november 2019. 
27.11.2019 
FN oplyste: Afventer arbejdsgruppen under samdrifts færdiggørelse af 
deres arbejde. 
4.12.2019 
Mail fra FN: Arbejdsgruppen er færdig med deres arbejde. Næste møde i 
samdrift holdes i 2020, når der er nyt om udarbejdelse af oplæg til 
servicerammer.  
27.2.2020  
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Næste møder i Samdriften holdes 22. april og 28. oktober 2020. 
2.4.2020 
Mødet 22. april aflyst pga. Corona 
26.5.2020 
Næste møde er 28. oktober 2020. 
02.09.2020 
VM: Tlf. med Frank Nielsen er det fsv. angår ejendomskontoret Frank 
Nielsen der har opgaven. Mødet 28. oktober 2020 fastholdes. 
26.5.2021 
Vi afventer ansættelse af ny driftschef 
18.1.2022 
Når der foreligger et udkast til serviceramme indkalder Simon hele 
driftsområde A til et samdriftsmøde, hvor samdriftsaftale skal drøftes 

5.  Planlæg/aftal besøg for driften i 
Kløvermarken 

26.2.2020 
På mødet udtrykte Frank Nielsen ønske om besøg 

for driften i Kløvermarken 

Tovholder: Bestyrelsen 

02.09.2020 
VM: Tlf. med Frank Nielsen pt. ingen ændring. Afventer implementering 
af serviceramme. Opgaven udsættes til 2021. 
18.1.2022 
Besøget afventer fortsat servicerammen + Corona gør det mulig 

6.  Omvendt ønsker Kløvermarken at 

besøge Driften 

26.2.2020 
På mødet udtrykte Frank Nielsen ønske om besøg 

for driften i Kløvermarken, omvendt ønsker 

Kløvermarken at besøge Driften 

Tovholder: Bestyrelsen 

02.09.2020 
VM: Tlf. med Frank Nielsen pt. ingen ændring. Afventer implementering 
af serviceramme. Opgaven udsættes til 2021. 
18.1.2022 
Besøget afventer fortsat servicerammen + at Corona gør det mulig 

7.  Eftersyn af tag på fælleshuset  1.6.2021 
Opgaven bestilt hos Karsten Rødkjær Andersen 
7.10.2021 
Driftschef Simon har bestilt eftersynet hos tømrerfirmaet Diemers 
17.11.2021 
Ikke udført endnu 
18.1.2022 
Alex har undersøgt sagen. Der er aldrig bestilt eftersyn. Alex har den 17. 
januar 2022 bestilt opgaven hos Diemers. Vi får besked, når dato for 
eftersyn kendes 

8.  Syn af medejerbolig ved til og 

fraflytning 

6.8.2021 
Problematikken udredes i Grønhøj, herefter kobles 
Kløvermarken på. 
Forsyn anbefales 

18.1.2022 
Kløvermarken vil give besked til ejendomskontoret, når en bolig bliver 
ledig 
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9.  Forsyn af medejerbolig skal være 

en mulighed 

25.3.2021 
Opgaven ligger hos driften 

18.1.2022 
Simon oplyste, at det er muligt at foretage forsyn. Det kræver dog, at det 

er fraflytter/boet, der beder om forsynet. Så når Kløvermarken kender til 

en bolig, der bliver ledig – gives besked til ejendomskontoret. Claus – den 

nye driftsassistent –vil – hvis fraflytter/boet beder om det foretage 

forsynet – der jo kun er vejledende. 

PS! VM – sender (til Alex og Simon) for en sikkerhedsskyld 

Kløvermarkens: 

 Regler for vedligeholdelse af medejerboliger 

 Tillæg til vedligeholdelsesreglement medejerbolig  

Så er vi sikker på, at vi har samme udgangspunkt. 

10.  Der ønskes forbedringer til 

iOpgaver så man kan følge sin 

opgave helt i mål 

25.3.2021 
Opgaven ligger hos driften 

18.1.2022 
En opgaves historik og status kan nu følges af den bolig, den vedrører. 
Emnet slettes ved næste udsendelse 

11.  Konto: 111440 

Ressourceadministration 

 16.9.2021 
Mail til Simon: 
Hvorfor er der trukket på konto 111440 Ressourceadministration. 
Vi har den 26.februar 2020 talt med Frank og fravalgt denne ydelse. 
Tovholder: VM 
7.10.2021 
Simon oplyste på mødet, at han har bedt om en tilbageførsel 
17.11.2021 
VM har via mail rykket Simon 15.11.2021 – beløb er endnu ikke 
tilbageført. 
18.1.2022 
Kløvermarken er trukket for kr. 4.941,90. Det er en fejl, da Kløvermarken 

den 26.februar 2020 oplyste Frank Nielsen, at vi i Kløvermarken ikke 

ønsker denne ydelse, som vi heller ikke har betalt for i 2020. Simon vil – 

endnu engang – bede regnskab om at tilbageføre beløbet 

12.  Årsrekvisition til rengøring Er der oprettet en årsrekvisition til Ursula? 5.1.2022 
Ja, rekvisition 24271000003 er sendt til Ursula. Ursula, bliver bedt om at 

tjekke sin mail – en gang til. Punktet slettes fra listen ved næste 

udsendelse. 

18.1.2022 
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Årsrekvisition er sendt til Ursula – endnu en gang – sammen med 

vejledning for, hvordan man betaler via EAN. 

Emnet slettes ved næste udsendelse 

13.  Spørgsmål angående Acubiz Hvorfor går indkøb foretaget via Eurocard over 
Acubiz 

5.1.2022 
Simon vil undersøge og vende tilbage med svar 
18.1.2022 
Spørgsmålet er: Hvorfor går indkøb foretaget via Eurocard over Acubiz? 

Simon har undersøgt sagen og kan pt. ikke oplyse hvorfor. 

Næste step er et møde, hvor Theresa fra økonomi inviteres til at deltage 

via Teams. 

Simon vender tilbage med forslag til dato, hvor også Ulrik og Vivi 

deltager. 

14.  Konto: 116520 Bilag 2427100326 kr. 643,75 fra 16.7.2021 
fejlkontering. Vedrører Ballerup Ejendomsselskab 

5.1.2022 
Afventer svar fra Simon. 
18.1.2022 
Kr. 643.75 er fejlkontering. Vedrører Ballerup Ejendomsselskab. Beløbet 
er allerede tilbageført. 
Emnet slettes ved næste udsendelse 

15.  Konto: 116310 Bilag 2427100622 kr.14.557,50 fra 13.12.2021 
vedrører medejerbolig Søndergårds Allé 226. En 
udgift som afdelingen ikke skal betale, da det 
skyldes manglende fraflytningssyn 

5.1.2022 
Afventer svar fra Simon. 
18.1.2022 
Kr. 14.557,50 – Er en udgift som afdelingen ikke skal betale, da det 
skyldes manglende fraflytningssyn.  
Simon oplyste, at beløbet vil blive tilbageført – udgiften tages fra 
dispositionsfonden 

16.  Konto: 109300 Bilag 2427100375 kr. 3.287,23 fra 31.8.2021 
Bilag 2427100410 kr. 2.720,74 fra 30.9.2021 
Bilag 2427100595 kr. 2.650,89 fra 31.10.2021 
Alle fejlkonteret på Kløvermarken. Vedrører 
Plejehjemmet Sønderhaven 

12.1.2022 
Afventer svar fra Simon 
18.1.2022 
3 bilag på i alt kr. 8.658,86. Alle fejlkonteret på Kløvermarken. Vedrører 
Plejehjemmet Sønderhaven. 
Beløbene er allerede tilbageført 
Emnet slettes ved næste udsendelse 

  18.1.2022/Tove Steiner-Jessen 


