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Referat 

Første byggeudvalgsmøde (BUM) 

 

Mødedato: 13-12-2021 

Sted: Hjortehuset Dildhaven 11 

Afdeling 24-118 

Hjortegården 

 

Byggeudvalget (BU): Michael Jespersen, Iris Gausbo,  

Carsten Werner-Madsen, Anne Andersen, Tina Bryntesson, Mikkel 

Selander (driften), Michael Hvam (driften), Ronnie Fabricius, KAB. 

 

Afbud: Michael Hvam, Tina Bryntesson 

 

Tidspunkt: 16:00 – 18:00 MIKSE 22.12.2021 

 

Pkt. Emne Uddybende kommentarer / Referat 

202112-01 
Godkendelse af 

dagsorden 
Godkendt 

202112-

02 
Valg af dirigent Iris 

202112-

03 
Valg af referent Mikkel 

202112-

04 
Præsentation Nyudpeget projektleder Ronnie Fabricius fra KAB. 

202112-

05 

Byggeudvalget – 

hvordan? 

Dette er første byggeudvalgsmøde (BUM). Forventningsafstemning: 

Hvordan arbejder vi bedst som BU? Der henvises til de foldere fra KAB, 

som er uddelt til BU-medlemmerne. Disse tages op løbende ved aktualitet.  

BUM aflaster bestyrelsesmøderne, således alle byggesager drøftes her. 

Ved behovet for hurtige beslutninger kan anvendes både mails samt 

teamsmøder med kort varsel. 

Møder indkaldes løbende ved aktualitet. Ved aktive byggesager afholdes 

møder ca. hver måned eller efter aftale. De respektive projektledere, 

rådgivere m.v. indkaldes efter behov. 

202112-

06 
Byggeudvalgsmail 

Fælles mail for beboerne i byggeudvalget, som fordeler til alle medlemmer, 

nuværende og fremtidige: byggeudvalg@hjorte-gaarden.dk. Driften og 

andre eksterne har separate mails. 

202112-

07 

Byggeudvalg på 

hjemmesiden 

https://xn--hjortegrden-38a.dk/praktisk-info/byggeprojekter. Information, 

tidsplaner og referater uploades til afdelingens hjemmeside v. Michael 

Jespersen. 

202112-

08 
Parkeringsprojektet 

Ronnie Fabricius er intern projektleder fra KAB. 

Ladestandere: Mikkel har søgt 25 % af etableringsomkostningerne til 

ladestandere alt inkl. fra en central offentlig pulje. Afventer svar. 

Ronnie sender den nuværende ladestanderløsning til granskning internt i 

huset, hvor man har erfaring med disse løsninger.  

mailto:byggeudvalg@hjorte-gaarden.dk
https://hjortegården.dk/praktisk-info/byggeprojekter


 

 

Side 2 af 2 

 

Det besluttes at skifte rådgiver inden udbud. Der skal derudover 

bygherrerådgiver på ladestanderdelen. Dette bør være den samme 

rådgiver. 

Ronnie og evt. driften mødes med rådgivere og Sperto og 

projektkoordinerer forud for udbud. Afventer KAB vedr. hvem, der tildeles 

projektet som rådgiver. Der kan være synergi i at have samme rådgiver på 

parkeringsprojekt og varmeprojekt – dette undersøges af Ronnie. 

OBS: Opmærksomhed på byggepladsindretning og kørselsveje. Derudover 

bygger kommunen rådhus for enden af Dildhaven. 

202112-

09 
Varmeprojektet 

Ronnie Fabricius er intern projektleder fra KAB. 

Topdahl kan ikke overholde udbudstærskelværdien, hvorfor rådgivningen 

skal tildeles via rammeaftalen i KAB. Vi undgår visse firmaer grundet 

erfaringer. Afventer tildeling. 

Grundet stigende priser vurderes det at prisen bliver 15 % højere, hvorfor vi 

søger reguleringskontoen. Der er stadig penge, så det regner vi med vil 

dække differencen og muligvis også afdelingens andel fra driftsbudgettet. 

202112-

10 
Snefang 

Driften kører dette projekt. Vi beder Vandkunsten rådgive os, da de har 

undersøgt og lavet budget. Vi kan derfor umiddelbart gå i gang. 

Vi lader os vejlede af Vandkunsten ifm. tildeling af entreprenør.  

Vandkunsten har meldt, at de kan påtage sig opgaven til januar. Vi regner 

ikke med at nå at få snefang monteret inden vinteren er ovre, hvorfor vi ikke 

har travlt. 

202112-

11 

Ventilation 

Lars Madsen fra KAB er projektleder for arbejderne med selve 

ventilationsudbedringen. 

Driften står for etablering af CTS og omlægning af strøm. 

Sweco bistår som rådgiver på alle tre emner. 

Tidsplanen overholdes stort set, måske med en lille forsinkelse på selve 

udbedringen, som heldigvis kommer efter både el- og CTS-arbejder. 

202112-

12 Reetablering af 

emhætteudsug 

Det vurderes ved ingeniørundersøgelse fra Sweco at koste ca. 9 mio. Dette 

er kun for selve udførsel af emhættetilpasning og udtag gennem ydervæg. 

Er der installation m.v., der skal laves om, kommer denne udgift oveni. BU 

vurderer ikke at denne løsning er gangbar. Emnet lukkes.  

 EVT.  

 Evaluering af møde  

 
Næste møde 

Indkaldes løbende ved aktualitet. Ved aktive byggesager afholdes møder 

ca. hver måned eller efter aftale. 

 


