
 

 
Referat af 16. Styregruppemøde AUB Morbærhaven torsdag 18. maj 2017 kl. 14  hos AUB Center 2. 
  

Dagsorden blev godkendt. 

 

Til stede: Paw Østergaard Jensen, udpeget af Albertsund kommune 

    Dan Rose Olsen, udpeget af organisationsbestyrelsen 

    Jesper Rindholt, Kuben 

    Jesper Prip, Kuben 

    Annette Panduro, KKIK 

    Hanne Hampe-Mogensen, KKIK referent 

    Fraværende: Kate Dyrhøj Pedersen. 

 

1. Underretning fra Bygherremøde # 16.   

Tidsplanen ser ud til at holde, der arbejdes efter en revideret tidsplan. Der er byttet om på rækkefølgen. Der 

afholdes blokmøde for etape 4. Den nye plads for materiale oplag ved storskraldegård er ved at blive 

etableret. Der er et akut problem med fjernvarmerør og levering af fjernvarme, fordi rørene er i stykker. Der 

arbejdes på at kobles på ledningen fra skolen. 

Tilstoppede filtre i ventilationsanlæggene er et problem. Der skal skiftes ledninger i nogle af de første 

badeværelser, da der ikke er trukket jordledning.  Køkkener males for kollegiets regning ved fraflytning. Der 

arbejdes på en ny løsning frem for riste ved nedgang til have fra boligerne. 

Der mangler før billeder i dokumentationen med beboerregninger for rengøring mm. 

 

2. Økonomi og ekstraudgifter beslutningspunkt 

Jesper Rindholt gennemgik grundigt de nye økonomiskemaer. Sammen med Knud Stougaard fra Danakon 

har han gennemgået økonomiskemaerne, hvilket har medført korrektioner til de tidligere udsendte ark. Den 

tilbageværende buffer under håndværksudgifter udgør nu 1,8 million kr. mod tidligere 2,3 million kr. 

Rettelsen har baggrund i afstemning i forhold til Skema B. 

 

Danakon har begrundet de største poster i forbindelse med honorering af ekstraudgifter. Disse blev 

gennemgået på mødet, og Kuben idstiller på baggrund af redegørelse fra Danakon, at honorarkravet fra 

Danakon efterkommes, dette er sket ved mail tidligere i dag. 

Fremadretten skal det være en timeopgørelse, hvis der skal ske honorering af ekstraudgifter.    

   

3. Hjemmeside og facebookside 
Der skal følges op. 

 

4. Forslag til nyt møde  
Mødet foreslås til den 6. juli 2017 kl. 14 , mødet er senere blevet aflyst og den 31. august kl. 14 hos AUB.  

 

 

5. Eventuelt      
 

Intet at bemærke.   

   

 

 

 

 

 

 

 


