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Emne: BU 03 Fuglsangpark - Byggeudvalgsmøde Udarb. af : LVS 

Sted : Fuglsangpark, Farum  Dato : 03/03/20 
 

Mødedeltagere: 
HBR Helen Bernt Rasouli, formand Fuglsangpark  hra.aab88@aab.dk   
CJ Charlotte Jeppesen, afd. bestyrelse, Fuglsangpark cje.aab88@aab.dk 
AD Annet David, afd. bestyrelse, Fuglsangpark ada.aab88@aab.dk  
PB Preben Bjørn, afd. bestyrelse, Fuglsangpark pbj.aab88@aab.dk  
MRV Morten Rosenvold Villadsen, afd. bestyrelse, Fuglsangpark  mvi.aab88@aab.dk  
FH Fritz Hansen, varmemester Fuglsangpark  fha.aab88@aab.dk  
TTA Thomas Tang, projektleder AAB  tta@aab.dk 
LVS Lars Vind Scheerer, Mangor & Nagel  lvs@mangornagel.dk 
 

    
 
BYGGEUDVALGSMØDE 03 (forkortet grundet besigtigelse af ventilationsanlæg) 

 

1. Bemærkninger til seneste referat 
1.1 Ingen bemærkninger 

 
 

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

marts 2020. 
 

2.2 Undersøgelsesteamet ønsker telefonnumre på CJ, AD og MRV i forhold til at lave aftaler om 
destruktive undersøgelser af facader m.v. LVS giver numrene videre til teamet.   

 
2.3 Antallet af de jordprøver Orbicon udtager, sættes lidt op således alle de grønne gårdrum 

undersøges. De sidste prøver udtages hos HBR grundet manglende varslinger.  
 

2.4 Radonmålinger i de tre boliger med prøveventilationsanlæggene pågår nu. Efter råd fra prøvetager 
kan måleperioden forkortes til 6 uger. Undersøgelsesperioden slutter derfor omkring 1. april 2020. .  

 

3. Tids- og procesplanen, status 
 

3.1 LVS omdelte og gennemgik den reviderede tidsplan (der dog ved mødet var forkert dateret). Der 
blev spurgt ind til det lange forløb på tidsplanen, der omhandler ”projektering og byggeri”. LVS 
fortalte at der er en del processer under disse overskrifter, der er ganske tidskrævende. 
Eksempelvis er EU udbudsproceduren op imod 5-6 mdr. varighed. LVS uddyber den plan der 
udsendes med kommende referat.   
 

3.2 LVS gav et større tryk af tidsplanen til FH.  
 

4. Status på de tre prøveventilationsanlæg 
4.1 Byggeudvalget var på samlet besigtigelse hos de tre beboere, som har fået prøveanlæggene 

monteret. Det var en positiv oplevelse at høre beboernes oplevelse af anlægget. De er glade! 
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4.2 Det er aftalt med de tre beboere, at der ikke udarbejdes spørgeskemaer, men vi får deres egen 

fortælling som en fællesskrivelse.  
 

4.3 Omkring åbent hus er det aftalt, at der skal være lørdag den 25. april 2020 kl. 9.45 – 12.15. Vi 
starter med en kort introduktion for beboerne i beboerhuset (15 min) og her sluttes der også af kl. 
12 (15 min) for interesserede.    
 

4.4 På næste byggeudvalgsmøde den 1. april 2020 (kl. 17-18) kommer de tre beboere forbi, og 
fortæller om deres oplevelser og giver os deres skriftlige tilbagemelding.  

 
 

5 Økonomi 
 

5.1 TT oplyser at der oprindeligt er bevilliget 4 mio. kr. til helhedsplanen, analyser m.v. Heraf er der d.d. 
forbrugt ca. 3 mio. kr. Hvis/når der er omkring 1 mio. kr. tilbage af bevillingen kontaktes 
organisationsbestyrelsen med henblik på at evt. forhøje rammen.   

 
 

6 Beboerinformation og kommunikation 
 

6.1 LVS gennemgik den udarbejdede kommunikationsplan, der blev godkendt af BU, og som nu er 
vores fælles aftale om hvornår og hvordan, der kommunikeres fremover.  

 
6.2 Der er aftalt hvordan fremvisningen af de tre ventilationsanlæg skal forløbe. Se pkt. 4.2 

 
6.3 Følgende særmøder er aftalt:  

 
• Forgennemgangsmøde (info-beboermøde om tilstandsrapporten) med BU – 1. april kl. 

17.00 – 18.30 Ved dette møde kommer også de tre beboere med prøveanlæggene i en del 
af mødet. 

 
• Orienteringsmøde for alle beboerne 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. 

 

7 Eventuelt 
 

7.1 Ingen bemærkninger 
 
 

8 Næste møde 
 
Byggeudvalget mødes den første tirsdag i måneden fra kl. 17 – 18.30 i Fuglsangpark, 
bestyrelseslokalet. Næste møde er onsdag den 1. april 2020 kl. 17.00-18.30  

 
 
 
 
 
BILAG:  
Tidsplan af 9. marts 2020 
 
 


