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Projektmøde tirsdag den 21. januar, kl. 17,00 – 18,00, Falen 10. 2.tv. 

Fremmødte: Ulrik (URJ) 

Gæster: Arkitekt Stig Hjorth, Ingeniør Torben Gamdrup Hansen 

 

Dagsorden 

1. Status (tidsplan, budget, finansiering) 

2. Altaner, reparation eller nyt - hvad koster det? 

3. Materiale -> mulige besparelser / tilføjelser 

4. Næste trin, infoskrivelse, møde 

5. Afholdelse af møde: mødeleder og sted 

 

Ad. 1) Status (tidsplan, budget, finansiering) 

Status for projektet blev kort opridset, herunder redegørelse for modtaget tidsplan, budget og finansie-

ring af projektet.  

 

 Tidsplan: forår 2014: projektforberedelse, juli – november 2014: projektgennemførsel 

 Budget: budgetramme udgør 6 mio. kr. som øvre grænse, ved licitationer ventes faktisk finansie-

ringsbehov at blive mindre. 

 Finansiering: administrator og bankforbindelse er underrettet om budgetramme på 6 mio. kr. 

 

Ad. 2) Altaner, reparation eller nyt - hvad koster det? (ikke omfattet af budget på 6 mio. kr.) 

Ejendommens altaner består af små altaner og store altaner (4 stk. knyttet til Falen 6 tv). Store altaner 

kræver af personsikkerhedsmæssige årsager vedligeholdelse snarest muligt (inden for 1 år). Små 

altaner kræver vedligeholdelse på et tidspunkt inden for 0 til ? år.  

 

For at undersøge det konkrete vedligeholdelsesbehov af store altaner skal gennemføres en teknisk un-

dersøgelse og dernæst en gennemgribende betonrenovering. Ingeniør Torben Gamdrup Hansen udarbej-

der et overslag på hvad omkostningen for dette vil være, dvs. 

 

 Udgift for teknisk undersøgelse og gennemgribende betonrenovering af store altaner (4 stk.) 

 Udgift for teknisk undersøgelse og gennemgribende betonrenovering af små altaner (45 stk.) 
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Som alternativ til gennemførsel af en gennemgribende betonrenovering på ejendommens altaner, blev 

drøftet nedskæring af eksisterende gamle altaner (kræver måske stillads til tunge materialer) og opsæt-

ning af store moderne altaner på 10-15 m2. (49 stk. i alt) (prisoverslag indhentes af Rasmus). 

 

Ad. 3) Materiale -> mulige besparelser / tilføjelser 

Der foretages undersøgelser af mulige besparelser på facadepartifabrikatet. Detaljerede priser indhen-

tes af Arkitekt Stig Hjorth og sammenholdelse med oplysninger fra anden side (priser fra Rasmus). 

 

Ved en licitation kan normalt forventes økonomiske besparelser i forhold til et overslag. Dog er det ikke Arki-

tekt Stig Hjorths anbefaling at der slækkes på kvaliteten. Dette bakkes op af ejerforeningens bestyrelse. 

 

Ved en kommende afstemning omkring projektets omfang kan en andel af omkostningerne pålægges 

ejerforeningen frem for de enkelte ejere (vinduer og døre på fællesarealer mv.). Fordeling skal bestem-

mes på kommende byggemøde. 

 

Ad. 4) Næste trin, infoskrivelse, møde 

Ulrik udarbejder udkast til invitation til byggemøde hvor projektet skal vedtages. 

Input fra pkt. 1, 2 og 3 skal indarbejdes heri (afventer input). 

 

Ad. 5) Afholdelse af møde: mødeleder og sted 

Det blev drøftet om en advokat skulle deltage på kommende byggemøder. Umiddelbart vurderes der 

ikke at være behov herfor. 

 

Arkitekt Stig Hjorth har sagt ja til at gennemgå projektet, herunder valgmuligheder, på kommende møder, 

hvor følgende dagsorden påtænkes: 

 

 Møde 1.: Afstemning om projekt, omfang og finansieringsmodel  

 Møde 2.: Afstemning om materialevalg/facadepartifabrikat/farvevalg trappeopgange) 

 

Møder påtænkes afholdt i Odense Malerlaugs lokaler, Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M. 

 

Næste møde: efter nærmere aftale 


