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Finsensvej 33 

2000 Frederiksberg 
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Referat af byggeudvalgsmøde nr. 11 om helhedsplanen for Værebro Park 

Afholdt tirsdag d. 29. juni 2020, kl. 17.00-19.00 

i Værebro Park, Centerbygning, Workshoppen 

 

 

Deltagere: 

Byggeudvalg 

Peter Nellemann  PN Formand for selskabsbestyrelsen (afbud) 

Søren Amholt  SA Næstformand for selskabsbestyrelsen  

(afbud) 

Martin Karbech Mouritsen  MKM Formand for afdelingsbestyrelsen 

Umais Usman Shoaib  UUS Næstformand for afdelingsbestyrelsen  

(afbud) 

Leon Friis Jørgensen  LFJ Afdelingsbestyrelsen (afbud) 

Ernst Hans Lundquist  EHL Afdelingsbestyrelsen 

Iver Skov Henriksen  ISH Afdelingsbestyrelsen 

 

Rådgivere 

Flemming Lund Kristensen FLK Projektleder, AI 

Per Appel Christensen  PAC Arkitekt, AI 

Lise Bøgh Sørensen  LBS Projektkoordinator, AI 

DAB   

Lena Kista Abelsen  LEKA Bestyrelseskonsulent, adm. afd. 4 (afbud) 

Jakob Kron   JKRO Driftschef, adm. afd. 4 (afbud) 

  
 

 
 

 
  

DAB mrk. PRJ-2017-00002 
 0709 

 AAJ/tin 
E-mail aaj@dabbolig.dk 

Direkte tlf. 77 32 04 34 

Dato 8. juli 2021 
  



 
 

Side 2 

 

Anders Asbjørn Jensen  AAJ Projektleder, Byg & Renovering 

Ditte Clement Kristensen  DCK Komm.rådgiver, Byg og Renovering 

Ole Steen Larsen  OSL Ejendomsleder, Værebro Park 

Monica Westermann  MOW Ejendomsassistent, Værebro Park 

Mohammed Hamouti  MHA Boligsocial leder (afbud) 

 

Gladsaxe Kommune 

Sia Boesen SBO Netværkskoordinator for Bagsværd i social 

balance. Daglig leder af Værebro Parkråd-

givningen (afbud) 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Drøftelse af behov for evt. tilføjelser til dagsorden. 

 

Indstilling: at byggeudvalget vedtager dagsorden til byggeudvalgsmøde 11. 

 

Referat: Dagsordenen til byggeudvalgsmøde 11 blev godkendt 

 

 

2. Godkendelse af referat fra byggeudvalgsmøde nr. 10 

 

Indstilling: at byggeudvalget godkender referat fra byggeudvalgsmøde  

nr. 10 afholdt torsdag d. 3. juni 2021, kl. 17.00-19.00.  
 

Referat: Byggeudvalget godkendte referatet fra byggeudvalgsmøde nr. 

10 

 

 

3. Parkering 

Rådgiver orienterer omkring ViaTrafiks foreløbige analyse af Værebro Parks par-

keringsarealer. 

 

Medlemmer af parkeringsudvalget, som også er en del af byggeudvalget, orien-

terer omring parkeringsudvalgets planer for det videre arbejde med parkerings-

emnet. 

 

Indstilling: at byggeudvalget tager orientering til efterretning fra rådgiver og par-

keringsudvalgsmedlemmer. 

 



 
 

Side 3 

 

Referat: PAC orienterede om, at ViaTrafiks arbejde er afsluttet. Hvis der 

skal der igangsættes yderligere arbejder, skal bestyrelsen/parkerings-

udvalget tage nyt initiativ til dette.  

 

DAB og ejendomsdriften opfordrede til, at afdelingsbestyrelsen, som en 

del af arbejdet for at få frigivet flere parkeringspladser, ser på parke-

ringspolitikken i Værebro Park. 

 

AAJ gjorde opmærksom på, at parkeringsarealet, buslommen og forplad-

sen er ejet af kommunen, og at hvis hundelufternes areal skal anvendes 

til parkering, er der formentligt tale om anden anvendelse og det skal 

kommunen godkende. Der er skrappe krav til belægninger, opsamling af 

oliespil m.m. ved parkeringsarealer.  

 

MKM orienterede om, at afdelingsbestyrelsen vil foreslå, at der afsættes 

en mio. kr. pr. år til at løse parkeringsproblematikken. Parkeringsudval-

get arbejder på den korte bane videre med muligheder for nye opstrib-

ninger.  

 

Byggeudvalget tog orienteringen til efterretning.  

 

 

4. Faktaark 

DCK gennemgår opdateret Faktaark, juni 2021, jf. bilag 1. Faktaarket indeholder 

oplysninger om, hvad der er enighed om og om det, der kan kommunikeres ud til 

beboerne på nuværende tidspunkt. Faktaarket er et arbejdsdokument for bygge-

udvalget og afdelingsbestyrelsen.  

 

Indstilling: at byggeudvalget godkender opdateret Faktaark, juni 2021. 

 

Referat: Byggeudvalget godkendte Faktaarket, som løbende vil blive ud-

viklet. Der kom mange gode input og spørgsmål. En del af de fremkomne 

spørgsmål vil blive behandlet i det næstkommende nyhedsbrev, som ef-

ter planen omdeles lige op til opstartsmøderne.  

Faktaarket gav anledning til fine generelle debatter vedr. tidsplan, øko-

nomi og husleje. 

AAJ foreslog, at der til BUM 12 afholdes et lynkursus om Landsbyggefon-

den. Byggeudvalget godkendte dette.  

 

5. Spørgeskemaundersøgelser 

DCK orienterer om spørgeskema om boliger og om bæredygtighed. Status på  

tilbagemeldinger.  

 



 
 

Side 4 

 

Gennemgang af de to spørgeskemaer, der sendes ud i uge 32 og 33: Udearealer 

og parkering samt Centeret, institutioner og fællesfaciliteter. Proces for byggeud-

valgets kommentering af spørgsmål mv. varetages DCK. 

 

Indstilling: at byggeudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Referat: Spørgeskemaerne blev gennemgået og aftalt sendt til kommen-

tering i afdelingsbestyrelsen med svarfrist til søndag d. 4. juli. Afdelings-

bestyrelsens kommentarer sendes pga. ferie direkte til LBS. Byggeudval-

get tog orienteringen til efterretning.  

 

 

6. Opstartsmøder 

LBS gennemgår det endelige program for Opstartsmøder, jf. bilag 02.  

 

Indstilling: at byggeudvalget tager gennemgangen af program til efterretning. 

 

Referat: LBS gennemgik programmet. OSL understregede vigtigheden af 

forventningsafstemning med alle fremmødte, samt at der vælges en god 

ordstyrer. Byggeudvalget tog orienteringen til efterretning.  

 

 

7. 1. workshop: Beboerinddragelse 

PAC gennemgår programmet for de første workshops, jf. bilag 03.  

 

Byggeudvalget orienterer om, hvilke medlemmer, der deltager i hvilke work-

shops, jf. aftale på byggeudvalgsmøde nr. 10. 

 

Indstilling: at byggeudvalget tager gennemgangen til efterretning og vælger 

mindst en repræsentant fra byggeudvalget til hver arbejdsgruppe.  

 

Referat: PAC gennemgik programmet for de første workshops, som byg-

geudvalget tog til efterretning. Byggeudvalget melder snarest tilbage, 

hvilke arbejdsgrupper, afdelingsbestyrelsesmedlemmerne ønsker at del-

tage i.  

 

 

8. Fællesskabet: Sia, Mohammed, Ditte 

Fællesskabet orienterer omkring status på samarbejdet og snitflader. 

 

Indstilling: at byggeudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 



 
 

Side 5 

 

Referat: DCK orienterede på vegne af ”Fællesskabet” om, at beboerne 

modtager et spørgeskema udsendt fra kommunen, som en del af Bags-

værd i Social Balance. Dette sker i beboernes e-boks. Dette kommer des-

værre til at ligge samtidig med vores spørgeskemaer, så der er mulighed 

for, at beboerne bliver forvirrede over, hvilket spørgeskema de allerede 

har udfyldt.  

 

DCK er i dialog med Bagsværd i Social Balance for at koordinere kommu-

nikationen om de forskellige spørgeskemaundersøgelser.  Byggeudval-

get tog orienteringen til efterretning.  

 

 

9. Næste byggeudvalgsmøder 

Dato for næste byggeudvalgsmøde skal fastlægges og foreslås afholdt: 

 

Byggeudvalgsmøde nr. 12: Tirsdag d. 24. august kl. 17-19 (uge 34). 

Mødet er programsat til afholdelse i ugen op til ”Opstartsmøde”. 

 

Indstilling: at byggeudvalget fastlægger dato for byggeudvalgsmøde nr. 12. 

 

Referat: Byggeudvalget godkendte dato for næste byggeudvalgsmøde 

 

• Byggeudvalgsmøde nr. 12: Tirsdag d. 24. august kl. 17-19  

(uge 34) i Workshoppen på centergangen. 

 

 

10. Eventuelt 

 

Referat: Intet at bemærke 

 

Bilag: 

Udsendt med dagsorden 

 

Sendt til: Mødedeltagere 
Kopi til: LAOS, JSG, SEJ, CSE, AHO 

 

 


