
Noter fra byggemøde den 23/3: 

Tilstede fra Byggegruppen: Beth, Elsebet, Flemming, Per, Bjarne og Svend 

Mads deltog på den første del af mødet 

Kommende møder: Onsdag den 8/4, 15/4, 22/4 og 29/4 

  

Der er aftalt 3 ting som Mads skal vende tilbage med: 

 Mads laver en beskrivelse af hvad prisen på de kr. 223.500 inkl. moms er baseret på. Dette som 
forudsætning for at vi kan lave en endelig aftale. 

 Der skal bestilles vinduer hurtigst muligt. Mads laver bestillingsliste, som gennemgås med 
byggegruppen (Svend), inden den sendes. Det forventes at  det bliver KPK vinduer. De skal være 
færdigmalede, hvide ral kode 9010. Døre skal have vindue for oven. “Dannebrogs profil”. . . 

 Mads kommer med gevindjern til Flemming, så de kan blive støbt ind i fundamentet – Der graves 
render og støbes i perioden fra lørdag den 11. til mandag den 13. april. 

  

3 spørgsmål til Mads vedrørende tidsplan: 

 Kan du starte mandag den 11. maj? 
 Kan / skal Birkevængerene fjerne taget i weekenden den 16. – 17. maj? 
 Hvor lang til skal du bruge på hele din del af projektet – Hvornår er du færdig? 

  

 vrige noter fra vores snak med Mads: 
 Snak om udhæng. . . så spinkelt som muligt 
 Tagrender, nedløb, fodblik m.v. skal være zink 
 Trolltex – Lægges i mønster, forskudt en halv plade – Farve = ubehandlet 
 Gavl mod Birke Allé får ikke ekstra isolering 
 Ingeniørens krav er ikke inkluderet i Mads’es pris 
 Der støbes i begge ender til en stolpe som skal bære limtræsbjælke 
 Krydsfinerplader styrker også konstruktionen 
 Fjernelse af tag sker i løbet af byggeprocessen – én weekend efter Mads er gået i gang 

  

Aftalte aktiviteter: 

 Tømning af hus & garage – I påsken – 1., 2. og 3. april – Elsebet & Beth 
 Fundament – Render graves – 11. – 12. april – John & Flemming – inkl. bestilling af jordcontainer 
 Beton i render – mandag den 13. april – John & Flemming 
 Klaplag og legablokke – 18. – 19. april – John & Flemming 



 Støbning af klaplag – mandag den 20. april – John & Flemming 
 Kloak arbejde – Per snakker med dem der har givet tilbud og vender tilbage – kan sandsynligvis 

vente til efter Mads er færdig 
 Nedrivning af tag, væg m.m. – 16. – 17. maj – Hvem er ansvarlig? 
 Ingeniøren – Svend kontakter ingeniøren “nu”. 
 Betaling af gebyr for byggetilladelse – Bjarne & Svend 
 Bjarne snakker med kasseren Emil om økonomi 

  

Mvh Svend 

 


