
Bestyrelsen (Referat - Ekstraordinært
bestyrelsesmøde i Provas–Haderslev

Forsyningsservice A/S og Provas–Haderslev
Spildevand A/S)

06-07-2020 15:00

Fjordagervej 32, Haderslev / Teams

Information:
Ved mødet er der følgende gæster:
Esben Meyer, rådgiver, Meyers Tegnestue
Tommy Schultz, projektingeniør, Provas
Peter Kjær Jessen, faglig koordinator, Haderslev Kommune, Anlæg og Ejendomme.
Afbud fra Søren Rishøj Jakobsen.
Ole Bang var indledningsvist kort med på telefon og deltog fra kl. 15:41.



Referat
Bestyrelsen
Referat - Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Provas–Haderslev Forsyningsservice A/S og
Provas–Haderslev Spildevand A/S
06-07-2020 15:00 - 06-07-2020 16:15
Fjordagervej 32, Haderslev / Teams

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Afvikling af mødet samt mødets dagsorden blev godkendt.

Søren Rishøj Jakobsen havde forud for mødet meddelt formanden, at han kunne følge indstillingerne i
dagsordenen.

Punkt 2: Fugt og skimmelsvampe i Forsyningshusets tagkonstruktion Lukket

Parallelt med udsendelsen af dagsorden er rådgiverens rapport af 30. juni 2020 opdateret, hvad angår
forslag til tidsplan samt økonomi. Den opdaterede rapport blev udleveret og udsendt pr. mail under mødet
(nyt bilag).

Rådgiverens præsentation

Med afsæt i den opdaterede rapport, præsenterede rådgiveren,

• Problemstilling
• Løsningsforslag
•Mulig tidsplan
• Budget.

Advokatvurdering

Siden fredag har Horten haft mulighed for at foretage en umiddelbar vurdering af forsikrings- og
ansvarsforhold (bilag). Advokatvurderingen er, at

• Forsikringsbetingelserne viser at der ikke er dækning, men at selve policen kan vise noget andet.
Dette er dog ikke sansynligt, men bør undersøges og er sat i værk
• Der er en absolut forældelsesfrist på 10 år over aktører som måtte være årsag til konstruktionsfejlen.
Da arbejdet er udført i 2004 kan der ikke gøres krav gældende
• Der er en absolut forældelsesfrist på 10 år over for en sælger i forhold til skjulte fejl og mangler. Da
ejerskabet er overdraget i 2009/10, kan der ikke gøres krav gældende.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede, at

• Godkende oplægget til løsning og det præsenterede budget
• Iværksætte arbejdet
• Undersøge andre finansieringsmuligheder end hos Kommunekredit



• Sikre mulighed for senere at kunne inspicere forholdene i tagkonstruktionen ved bygningsmæssig
undersøgelser fx hvert 3-4 år som del af en vedligeholdelsesplan for bygningen
• Undersøge hvem der har været rådgiver og entreprenør på opgaven i 2004.

Punkt 3: Eventuelt

Intet

Punkt 4: Mødeevaluering

Mikrofonen drillede og gav i mødets første halvdel lydmæssige problemer for deltagerne i teams.

De tilstedeværende deltagere foretrak møder med fysisk fremmøde frem for møder i teams.
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