
 

 

 
Referat af 3. Styregruppemøde AUB Morbærhaven torsdag 28. marts kl. 16 hos AUB Center 2. 
  

Dagsorden blev godkendt. 

  

Til stede: Paw Østergaard Jensen, udpeget af Albertlund kommune 

   Kate Dyrhøj Pedersen, formand for bestyrelsen 

   Philip Jørgensen, næstformand for bestyrelsen 

   Jette Søndergaard, Kuben A/S  

   Annette Panduro, KKIK 

   Hanne Hampe-Mogensen, KKIK referent 

  

Dagsorden blev godkendt.  

  

1. Kommunens ønsker til rapportering under byggesagen 

Alt info der gives til styregruppen skal være med cc til Morten Biilmann, Albertslund kommune. Paw 

Østergaard Jensen får adgang til Byggeweb. Annette Panduro sørger for dette. 

 

2. Underretning fra 1. bygherremøde og 2. bygherremøde  
Styregruppen er ikke tilfreds med svaret fra Danakon. De ønsker at vide hvor mange lette partier der er i en 

blok, og hvad betyder det i ekstraomkostninger pr. blok. 

 

3.  Køkkener og pris 

Der er givet tilbud på kr. 14. millioner fra M.T.Højgaard. Der er givet et lokalt tilbud, hvor underbilag blev 

uddelt på mødet. Prisen her kr. 10,2 millioner; men arbejdet kan først udføres, når de andre håndværkere er 

færdige. KKIK og Kuben har kritiseret de 2 x dækningsbidrag i MTH´s tilbud. Det er muligt, at prisen kan 

forhandles ned, den burde være ca. 1,5 millioner kr. lavere. Kuben påpegede, at der skal være tydelige og ens 

specifikationer og krav for de 2 tilbud. KKIK undersøger grundlaget og sender dette til Jette Søndergaard. 

Danakon forelægges de 2 tilbud og styregruppen beder om deres vurdering, herunder også om der er taget 

højde for eventuelt vvs arbejde. 

Jan Nielsen beregner om penge til køkkener kan tages fra 10 årsplanen, så AUB selv finansierer det. 

Danakon forespørges om alt el laves, så genbrugte køkkener kan fuldt fungere også kogepladen. 

 

4. Høringssvar 

Alt var som ønsket. 

 

5. Betalingsplan 

 Til orientering. 

 

6. Fuldmagt til Danakon 

Beløbet skal være 40.000 plus moms, og der skal være et rådighedsbeløb i alt. Foruden det skal der ske en 

fortløbende nummerering af aftalesedlerne. 

 

7. Hjemmeside 

Renoveringsplanen er nu lagt ind på hjemmesiden, så beboerne kan se hvornår rammes den enkelte blok. 

Byggeavis er på vej og den lægges også ud elektronisk. 

 

8. Næste møde den 26. maj kl. 16 hos AUB Center 2 1. sal. 

9. Eventuelt 

Intet 

 

 


