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Opstartmødereferat 

 
Syddjurs Kommune, kloakering Følle, etape 2, 2008 - 09 
 

22. oktober 2008 
Projekt: 14.7890.17 

  

Dato/tid : Onsdag d. 22. oktober 2008, kl. 12.30 

Sted : Kaløvig Kursuscenter 

Deltagere : Syddjurs Kommune (SDK) ved: John Madsen 
 
VAM A/S (VAM) ved: Benny Kristensen 
 Søren Rasmussen 
 
Kloakudvalg (KUV) ved: Sven Aage Jensen (formand) 
 Poul Erik Hvid 
 Kaj Christensen 
 
Følle Strand Vandværk (FSV)ved: Søren Peter Poulsen 
 
Grontmij | Carl Bro A/S (GMCB) ved:  Klaus Helweg 
 

Afbud : Kloakudvalg (KUV) ved: Henning Hald Laursen 
 Keld Christiansen 
 
 

Referent : Klaus Helweg 

Fordeling : Iht. Adresseliste dateret 22. oktober 2008 

Vedlagt : Adresseliste dateret 22. oktober 2008 

Næste møde : Tirsdag d. 11. november 2008 kl. 13.00. 
Der holdes vejsyn efter byggemødet. Relevante parter er velkomne til at del-
tage. 
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1 KONTRAKTFORHOLD 

Oplæg til kontrakt blev udleveret til gennemsyn til VAM, SDK og FSV. 
Kontrakterne gennemgåes med evt. rettelser ved næste byggemøde. 
 
Afhjælpnings- og ansvarperiode jf. AB 92, §32 og §36. 
 

2 ORGANISATION 

Bygherre: Syddjurs Kommune 
Kontaktperson: John Madsen 
 
Rådgiver/tilsyn: Grontmij│Carl Bro  
Projektleder: Klaus Helweg 
Tilsyn: Klaus Helweg 
 
Entreprenør: VAM A/S 
Entrepriseleder: Søren Rasmussen 
Pladsleder: Søren Rasmussen 
 

3 PROJEKTMATERIALE 

GMCB sender 3 sæt komplet udbudsmateriale til VAM. 
 
SDK har sendt generel skrivelse til alle berørte lodsejere. Løvsangervej 
mangler infoskrivelse, da de ligger udenfor området. SDK sender brev til 
Løvsangervej 
 
VAM sender varselsbrev ud til alle berørte lodsejere. 
 
VAM og FSV koordinerer afslutning af stikledninger ved målerbrønde. 
 
Belægning på veje ved Lindeparken er etableret med knust asfalt. Fremtidig 
belægning afklares senere. 
 
VAM skal indmåle alle septiktanke, og hvor dette ikke er muligt skal skel-
brønde placeres ca. 1,3 meter under gulvkote, dog skal der tages hensyn til 
topografien så der undgås manglende jorddækning over ledningen og lavt-
liggende huse kan tilsluttes. 
 
VAM advisere landmåler for afsætning af fixpunkt. 
 
GMCB sender plan med skelbrøndsplacering opdelt i Grundejerforeninger. 
 

4 TIDSPLAN 

VAM laver detailtidsplan, som hænges op på tavle, som placeres ved skurby. 
 
VAM laver byggeplads/ skurby ultimo uge 44. 
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5 KVALITETSSIKRING 

Kvalitetssikring udføres generelt som anført i udbudsmaterialet. 
 

6 ØKONOMI 

Fakturaer stiles til Syddjurs Kommune og sendes til Grontmij│Carl Bro as, 
Færgevej 2B, 8500 Grenaa. 
 
På alle fakturaer skal fremgå fakturabeløb og tidligere udbetalt. Ekstraydel-
ser angives med beløb og henvisning til aftaleseddel. Alle ydelser udover 
ydelser vedrørende vandledninger faktureres på en og samme faktura. 
Ydelser vedrørende vandledninger faktureres særskilt. 
 
Udgifter til påvisning af ikke kendte stikledninger fra elskabe til grunde beta-
les af SDK. 
 
GMCB laver opdeling af tilbudsliste med ekstra kolonner til udført arbejde og 
sender til VAM. 
 

7 BYGGEPLADSFORHOLD 

Søren Peter undersøger om der må placeres skurvogne på grønt areal, eget 
af Blombjergparkens grundejerforening længst mod nr. 47. VAM oplyste at 
der skal opstilles 3 skurvogne. 
 
SDK undersøger om der må etableres oplagsplads på p-plads ved toiletbyg-
ning ved Mågeøen. Pladsen skal også anvendes til mellemdepot for over-
skudsjord. 
 

8 MYNDIGHEDER OG SELSKABER 

VAM skal ansøge om gravetilladelse og godkendelse af skilteplan. 
 
VAM skal underretter Falck, Reno Djursland, brandmyndighederne og politi, 
ved afspærring for gennemkørsel af veje. 
 

9 BYGGEMØDER 

Der holdes byggemøde hver 14. dag. 
Næste byggemøde afholdes tirsdag d. 11. november 2008 kl. 13.00. Efter 
byggemødet holdes der vejsyn. 

 
 


