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FH Fritz Hansen, varmemester Fuglsangpark 
TTA Thomas Tang, projektleder AAB  tta@aab.dk 
LVS Lars Vind Scheerer, Mangor & Nagel  lvs@mangornagel.dk 
 

    
 
BYGGEUDVALGSMØDE 02 

 

1. Bemærkninger til seneste referat 
1.1 Ingen bemærkninger 

 
 

2. Kommissorium for byggeudvalget 
2.1 Det fremsendte udkast til kommissoriet for byggeudvalgets arbejde, blev godkendt af BU.           

LVS fremsender med kommende referat.  
 

3. Status på tilstandsrapporten og de tekniske undersøgelser 
3.1 Overordnet følges tidsplanen, der arbejder med en forventet færdiggørelse af rapporten ultimo 

marts 2020. 
 

3.2 DMA ønsker at tage nogle flere skimmelprøver fra i alt tre boliger. Hvis betyrelsen/BU vil lægge 
boliger til, kan vi skippe den sædvanlige varslingsprocedure på 6 uger, da bestyrelses/BU 
medlemmerne er indforståede med, at der ikke sker en lovformelig varsling. Alle bestyrelses/BU 
medlemmerne er indforstået med dette, og stiller alle gerne deres bolig til rådighed for 
skimmelmålingerne. LVS giver det videre til undersøgelsesteamet, der selv kontakter BU for aftale 
om dato.   

 
3.3 Ved undersøgelse for asbest i fliseklæb på badeværelse, benyttes badeværelset i 

bestyrelseslokalet så der ikke skal tages fliser ned i en alm. Bolig. BU er indforstået med dette. 
 

3.4 Der skal også foretages mindre destruktive undersøgelser af facadebeklædning, tagfod m.v. 
primært udvendige arbejder. LVS spørger om dette også kunne ske hos BU medlemmerne. Dette 
accepteres af BU, LVS giver det videre til undersøgelsesteamet, der laver individuelle aftaler med 
BU.   

 
3.5 Orbicon udfører de ønskede jordprøver, der ikke vil genere beboerne i Fuglsangpark. FH bemærker 

at jorden er meget blød grundet regnen, så hvis der skal benyttes maskine skal der udlægges 
køreplader el.lign. LVS giver bemærkningerne videre til teamet. 
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3.6 Radonmålinger i de tre boliger med prøveventilationsanlæggene bestilles nu, så det kan nås i 

nuværende fyringssæson. Standen af varmerørene til radiatorer undersøges i nr. 122 hvor der har 
været en vandskade og gulvet alligevel skal tages op og omlægges. Det afventer dog forsikringens 
afklaring. FH og undersøgelsesteamet er i dialog herom.  
 

3.7 Blowerdoor test og termografering i nr. 49, 79 og 93 sker den 17. februar 2020. 
 

4 Tids- og procesplanen, status 
 

4.1 LVS fortalte om status på tidsplanen, der overordnet følges. Der har været en mindre forsinkelse 
på udførelsen af prøveventilationen, der nu er færdige og afleveres 6/2. Anlæggene igangsættes i 
disse dage.  
 

4.2 Det er ønsket fra bestyrelsen, at der laves et større print af tidsplanen til ophængning på kontoret. 
GENTAGELSE – LVS får lavet et print til FH.  

 

5 Status på de tre prøveventilationsanlæg 
 

5.1 Arbejdet med udførelse af de tre prøveventilationsanlæg er forløbet planmæssigt på nær en mindre 
forsinkelse grundet leveranceproblemer. Anlæggene er som nævnt i pkt. 4.1. færdige og afleveret.  
 

5.2 FH fortæller, at alle tre beboere har givet positive tilbagemeldinger omkring oplevelsen med de nye 
anlæg. Bl.a. er bedre indeklima som følge af ventilationen en gennemgående kommentar. Alle er 
enige i, at det lover godt for resten af ventilationsprojektet.  

 
5.3 CJ foreslår der udleveres et lille spørgeskema til de tre beboere således deres erfaringer og 

oplevelser dokumenteres. Aller er enige i, at det er en god idé. AAB/rådgiver udarbejder et 
spørgeskema. 

 
5.4 LVS arrangerer en lille besigtigelse for BU hos en af de tre beboere, der har fået et prøveanlæg. 

Evt. i forlængelse af næste BU møde den 3. marts 2020.  
 

 
6 Økonomi 

 
6.1 TT oplyser at der oprindeligt er bevilliget 4 mio. kr. til helhedsplanen, analyser m.v. Heraf er der d.d. 

forbrugt 2,8 mio. kr. Hvis/når der er omkring 1 mio. kr. tilbage af bevillingen kontaktes 
organisationsbestyrelsen med henblik på at evt. forhøje rammen. Det er normalt i lignende sager, at 
størstedelen af de forbrugte penge bliver betragtet som et udlæg for afdelingen/organisationen, der 
medfinansieres i den samlede økonomiske pakke.  

 
 

7 Beboerinformation og kommunikation 
 

7.1 Det aktuelle nyhedsbrev, der stadig kun ligger i udkast er for omfattende. BU mener det godt kan 
omdeles, men så skal det forenkles. TT følger op i baglandet i AAB. 
 

7.2 Der arbejdes stadig på at finde/finpudse den helt optimale kommunikationsform, frekvens og 
omfanget af f.eks. nyhedsbrevene. Seneste har HBR kommenteret et udkast til nyhedsbrev, og der 
er endnu ikke helt tilfredshed med processen og detaljeringsgraden. En lille debat fulgte, hvor 
følgende blev aftalt med BU: 
 
- Indholdet i nyhedsbrevene til Fuglsangparks beboere skal ikke være for detaljeret. 
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- Der er en tendens til, at det bliver for kompliceret at udarbejde nyhedsbrevene. Som eksempel 
nævnes forløbet med skimmelindikationsmålingerne, hvor ”man” (AAB) så spøgelser og 
komplicerede processen unødigt ved overdreven bekymring for ”hvad nu hvis…” Resultatet blev en 
meget tung og langvarig proces med udarbejdelsen af nyhedsbrevet – og med bekymringer der 
viste sig grundløse. Det skal ændres og forenkles.  
 
- Der skal udarbejdes en kommunikationsplan, der arbejder med faste intervaller for udgivelse af 
nyhedsbreve m.v. 
 
- Fremover skal nyhedsbrevene planlægges i god tid og helst på BU møderne, således det kan 
aftales hvilke emner der skal medtages i det kommende nyhedsbrev. Det giver 
kommunikationsplanen netop mulighed for. 
 
- Der kan stadig være behov for et akut nyhedsbrev med et hurtigt aftræk, hvor indholdet må 
godkendes pr. mail af BU. 
 
 

7.3 Der planlægges tre fremvisninger af prøveventilationsanlæggene for beboerne i Fuglsangpark. Det 
skal være enkeltstående arrangementer, der ikke har sammenhæng med beboermøder, info-møder 
el.lign. LVS kontakter de tre beboere for yderligere aftaler, der ikke forventes at give problemer, da 
det var en del af forudsætningerne for at få et prøveanlæg, at man skulle forvente en grad af 
fremvisning. Naturligvis skal det ske i respekt for de pågældende tre beboeres privatliv m.v. 
 

7.4 Følgende særmøder er aftalt:  
 
Forgennemgangsmøde (info-beboermøde om tilstandsrapporten) med BU – 1. april kl. 17.00  
 
Orienteringsmøde for alle beboerene om tilstandsrapport - 21. april kl. 19.00 (invitation 14 dg før) 
 
Ekstraordinært afdelingsmøde, afstemning om HHP – senest 22. juni 2020 (under forudsætning af 
at materialet, økonomien m.v. er klart. 

 

8 Eventuelt 
 

8.1 Ingen bemærkninger 
 
 

9 Næste møde 
 
Byggeudvalget mødes den første tirsdag i måneden fra kl. 17 – 18.30 i Fuglsangpark, 
bestyrelseslokalet. Næste møde er tirsdag den 3. marts 2020 kl. 17.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG:  
Kommissorium for byggeudvalget.  
Kommunikationsplan 
 
 
 


