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Organisationsbestyrelsesmøde  

tirsdag den 9. juni 2020 kl. kl. 18:00   

Afdeling syds selskabslokaler,  

Trædrejerporten 4, 2650 Hvidovre 

 

 

Organisations-be-

styrelsen: 

Formand Bitten Dufour, Birthe Koefoed-Jensen, Bjarne Nørgaard Kristen-

sen, Helle Hardt Friis, Henrik Birlis, Joan Henriksen, Johannes Pleidrup, 

Margit Kjærgaard, Marianne Lone Poulsen, Malene Friis Schultz, Ulla 

Loren Hansen 
 

Afbud: Joan Henriksen, Margit Kjærgaard 

KAB: Kundechef Henning Bøgh Holtov, ejendomsleder Jan Poulsen, ejendomsle-

der Jesper Duus Olsen, ejendomsleder John Petersen 
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SAGER TIL BESLUTNING 

1. Afdeling 35004, Avedøre Stationsby Nord – Helhedsplan - status 

Bestyrelsen blev sidst orienteret om sagen den 27. maj 2019. 

 

Sagen har nu følgende status: 

 

1. Vedrørende tegningsberettigelsen for indberetning hos Energistyrelsen til tilmelding af sol-

celler for Bymuren 62, 80 og 112 – pågår. 

 

2A. Badeværelsesgulve, hulkel og suspensionsaftale i Bymuren 

På baggrund af total registrering af hulkele i alle 474 badeværelse i Bymuren og ny anmeldelse til 

Byggeskadefonden af 9. december 2019, så har KAB nu fået anerkendt forholdet, af skadede hul-

kele, som værende dækningsberettiget i 310 badeværelser + evt. 13 badeværelser yderligere, hvor 

der ikke har været adgang af Byggeskadefonden (BSF) i skrivelse af 16. april 2020.  

 

På baggrund af BSF’s erfaringer med udbedring af lignende skader på andre bebyggelser, skøn-

ner BSF, at udbedringer af skaderne kan ske for et beløb på ca. 12.400.000 kr. inkl. moms. Bygge-

skadefonden dækker 95% af dette beløb, og de 5% svarende til ca. 620.000 kr. skal afholdes af af-

delingen. Det understreges, at der kun er tale om et skønnet beløb. Den lokale konkurrencesitua-

tion kan betyde meget for størrelsen af udgifterne, og de endelige udgifter kendes først, når der 

er udarbejdet et endeligt projekt, og der er indhentet tilbud på arbejderne. 

 

Derudover må det forventes, at andelen af afdelingens udgifter vil blive ca. 300.000 kr. dyrere, 

hvis badeværelsesgulvene skal have en ekstra epoxybehandling, når BSF nu alligevel er i gang – 

epoxygulvene er blevet afvist som værende dækningsberettiget af BSF, da sådanne forhold ikke 

er dækket af BSF’s støtteregler. Da en ekstra epoxy behandling må karakteriseres som en forbed-

ring, så det er ikke noget afdelingen har betalt for tidligere og da vi ikke får noget gratis, så er det 

afdelingen her, der må betale for forbedringen. Der vil ikke blive igangsat noget afhjælpningsar-

bejde af gulvene førend tilbuddet på ekstraarbejdet er endelig kapitaliseret og godkendt af afde-

lingen.    

 

Der er af byggesagens parter udarbejdet og underskrevet en suspensionsaftale både vedrørende 

hulkele og epoxygulve i badeværelserne i Bymuren således, at afdelingen ikke falder for den 3- 

årige forældelseslov og kan nu holde forholdene under observation til 5-års eftersyn. 

 

BYG’s honorar til gennemførelse af en Byggeskadefondsskadessag køres på konsulentbistand ef-

ter medgået tid og iht. gældende prisblad 2020. Erfaringsmæssigt fra andre lignende skadessager 

har det vist sig, at beløbet til BYG’s konsulentbistand ligger på ca. 68.750 kr. og skal betales af af-

delingen.  
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2B. Varmtvandscirkulationssystemet fra varmecentral i rækkehuse etape1 

Byggeskadefonden har udarbejdet færdigt udbudsmateriale i primo marts 2020, men grundet Co-

ronakrisen har sagen været stillet på standby. KAB forventer, at sagen bliver udbudt i licitation 

snarest. 

 

3. Der er opsat en forkert lampetype på Dongs Energi net. 

Afdelingen har skiftet lamperne, og det er besluttet at beløbets størrelse taget i betragtning, at af-

delingen afholder udgiften og ikke bruger flere ressourcer på reklamationer og møder, vedrø-

rende dette forhold. 

 

4. Byggeregnskab 

Byggeregnskabet er blevet revisionsgodkendt – Den administrative behandling af byggeregnska-

bet i pågår i BYG. 

 

Administrationen vil løbende orientere om sagernes status. 

 

 1: Byggeskadefondens afgørelse af anmeldte skader på hulkele 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, overfor bestyrelsen at organisationsbestyrelsen tager sagens status til efterretning 

og at organisationsbestyrelsen godkender Byggeskadefondens anerkendelse af skader vedrø-

rende udbedring af hulkele i 310 badeværelser til en skønnet sum på 12.400.000 kr. inkl. moms, 

hvor Byggeskadefonden økonomisk dækker de 95%, og hvor afdelingen skal dække de 5% sva-

rende til 620.000 kr. + de 68.750 kr. til BYG’s byggesagshonorar i alt 688.750 kr., og som afholdes 

af afdelingens egne midler.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og godkendte Byggeskadefondens oplæg til ska-

desag og finansiering. 

 

  


