
  



2 

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 462 

 

til blokrådsmødet tirsdag den 6. august 2013 kl. 1930 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 6. juni 2013 
4. Meddelelser og debat: 

 a. Indlæg fra gæster 

 b. Blokrådets Forretningsudvalg 
 c. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: 
 a. Valg til Økonomiudvalget (s 12) 
 b. Aftalevilkår for bolignettet (s 12) 

6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 462 
 

Side Indhold 

 3 Forældet tankegang 
 4 Super besparelse i maj – og pæn besparelse i 2012-13 

 5 Og super besparelse i juni – hvad mon juli vil bringe? 

 6 Og penge tilbage fra Farum Fjernvarme? 
 7 Det 'gik i fisk' på den gode måde 
 8 Tilbud – opfordringer – påmindelser 
 9 Gå med og hør arkitekterne fortælle om miljøsagen 
 10 Hvis det har vinger og si'r pip, er det nok en fugl 

 11 Besparelser hele vejen rundt 
 12 Digt: … lige inden jeg vågner … 
 12 Blokrådssager 
 15 Farum Midtpunkt i sommerregn (foto: Hans, 222F) 
 16 Referat af Blokrådsmødet 6. juni 2013 

 19 Georginehaven i blomst (foto: Hans, 222F) 

 20 Praktiske oplysninger 
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SÅDAN GIK DET MED VARMEFORBRUGET – 2012-13 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i maj var på  746 MWh (megawatt timer) 
Budgettet for maj var på 1.034 MWh 
Besparelsen var således på  288 MWh 

Varmeforbruget i hele 2012-13 var på 20.786 MWh 

Budgettet for 2012-13 var 22.200 MWh 
Den faktiske besparelse blev 1.414 MWh 

Besparelsen i maj udgør ca. 28 % i for-
hold til budgettet. Korrigeret for grad-
dage dog kun 22 %. 

For hele 2012-13 blev besparelsen på 
ca. 6½ % i forhold til budgettet. 
 Da året var en anelse koldere end et 

normalår, får vi et årsresultat på ca. 8 
% besparelse, når vi har graddagekor-

rigeret. 

 Vi er ikke herre over vejret, så det vil 
være mest korrekt at bedømme os på 
de 8 % – og det kan vi være ganske til-

fredse med, selv om vi nok må erkende, 
at tomme lejligheder har hjulpet en del 
til. 

 Forbruget i 2012-13 var ca. 7 % lave-
re en forbruget i 2011-12. 
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Forbrug 2012 – 2013 

Forventet Aktuelt 2011-12 

Vurdering af året 2012-13: 
Forbruget lå ca. 6½ % under 
budgettet. Korrigerer vi for vejr-
liget blev besparelsen ca. 8 %. 
Et resultat vi godt kan være 
tilfredse med. 



  

 5 

SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i juni var på  525 MWh (megawatt timer) 

Budgettet for juni var på  734 MWh 

Besparelsen var således på  209 MWh 
 
Besparelsen udgør 28½ % i forhold 
til månedens budget – en bemær-
kelsesværdig stor besparelse! 

Når forbruget skal vurderes, kom-

mer man naturligvis til at tænke på 
de mange tomme lejligheder.  

Alligevel – ved en sammenligning 
med tilsvarende måned sidste år, 
hvor der også var mange tomme lej-
ligheder, er besparelsen ca. 26 %. 

… Så kan nogen måske synes at ju-
ni sidste år var lidt køligere end juni 
i år – alligevel må vi nok fastholde at 
månedens forbrug har været meget 

lavt. 

Altså en god start på det nye var-

meår – og her midt på sommeren 
tegner juli mindst lige så godt, hvis 
ikke vi får et meget brat skift i vejret 
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Forbrug 2013 – 2014 

Forventet Aktuelt 2012-13 

Vurdering af seneste måned: 
Forbruget i juni har været meget 
lavt – 28½ % under budgettet. 
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Millioner retur til forbrugerne fra Farum Fjernvarme 
Af Berit, Bladudvalget 

 
Sakset fra Furesø Avis  

17. juli 2013 

Hovedparten af andelshaverne i Fa-
rum Fjernvarme kan se frem til at få 

penge retur til august. 

I begyndelsen af året varslede Fa-
rum Fjernvarme en prisstigning på 

26 procent for varmeåret 2012-
2013. En stigning, der dog nu er 
blevet reduceret med 15 procent, 

hvorfor hovedparten af andelsha-
verne kan se frem til at få penge re-
tur. Faktisk er Farum Fjernvarme 
klar til at sende over 10 millioner 
kroner retur til sine forbrugere. 

"Der er indgået en ny aftale med Hil-

lerød Kraftvarme, og det betyder, at 
Farum Fjernvarme kan modtage bil-
lig overskudsvarme fra Vest-
forbrændingen i sommermånederne. 
Dermed kan prisstigningerne i frem-
tiden holdes nede", lyder det fra 

formand for Farum Fjernvarme, Sø-
ren Holm Pedersen. 

Urealistisk udmelding 

Ifølge Nighat Kamal, direktør hos 
Farum Fjernvarme er der meget der 
tyder på, at der blevet opkrævet for 

meget i både det forgangne varmeår 
samt i varmeåret 2011-2012. 

"Derfor har vi anlagt sag i Energitil-
synet om gennemgang af varmepri-
serne", lyder det fra Nighat Kamal, 
der samtidig fortæller, at der forven-

tes en redegørelse snarest. 

"Imidlertid har Hillerød Kraftvarme 
allerede meddelt, at årsafregninger-

ne for 2011 og 2012 samt for 2013, 
som vi endnu ikke har modtaget, 
muligvis fører til, at Farum Fjern-

varme står til at få endnu flere pen-
ge retur. Dermed kan vi nu konklu-
dere, at de voldsomme prisstignin-
ger, der blev meldt ud fra Hillerød 
Kraftvarmes side, ikke var realisti-
ske", siger Nighat Kamal. 

Kommentar fra Ole Andersen, 

Teknik/Miljø Udvalgets konsulent 

Det er ikke lige til at gennemskue i 
hvilket omfang brugerne får penge 
tilbage. Med de mange besparelser 
der omtales, kan det også undre, at 

Farum Fjernvareme har valgt kun at 
nedsætte MWh-prisen med ca. 10 % 
i det nye regnskabsår i forhold til 26 
% stigningsniveauet sidste år, - en 

stigning de nu konkluderer som 
voldsom, opskruet og værende på et 

ikke realistisk grundlag. 
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Turen gik til Den Blå Planet 
Af Torben, Varmestuen 

 
Forældre og børn udflugt arrangeret 
af Varmestuen, den 15. juni 2013. 

Den gamle dame, (Varmestuen) 
holdt lukket, og brugerne (dem der 

havde lyst) kørte til Den Blå Planet. 

 
Venter på de sidste 

Som altid når Varmestuen tager på 
udflugt, er det børnenes dag. Og 

denne gang var det Den Blå Planet 
der var målet. Vi startede fra Var-
mestuen kl. 8.45, for toget kl. 9.16 
skulle nås. 

 
Piratfisk 

Vi hankede op i pensionist vognene 

hvis indhold bestod af sandwich og 
masser af juice, som i løbet af dagen 
blev spist og drukket af såvel bør-
nene som deres forældre. 

 
Amazone området 

Det var en oplevelse for os alle, så 
det bliver ikke sidste gang, Den Blå 

Planet bliver udflugtsmålet. 

 
En underlig fisk, eller hvad? 

Til oplysning er Varmestuen for alle. 

Til nye Midtpunkt borgere: kom for-
bi og se hvem vi er, og få vores fol-
der. 
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 

SUPER TILBUD TIL ALLE FM-BEBOERE – FÅ GODE PLANTEKASSE FIF 

Johnny E Petersen fra Vilvorte afholder kursus i pasning og beskæring af 
planter i plantekasser. 

Johnny har fået vores traditionelle beplantningsforslag, som han vil bringe ”up 
to date”. 

Kurset afholdes 10. september 2013 i Servicecentralen kl. 19 – ca. 21 

FLOTTE TERRASSER EFTERLYSES  

Vi ved at der af mange flotte terrasser i Farum Midtpunkt, men det er sjældent 
vi modtager fotos af dem. Har du ikke selv mulighed for at tage et foto, kom-
mer vi gerne og tager et par billeder. Den eneste betingelse er at vi efterfølgen-
de må bringe billedet i Midtpunktet. 

HAR DU SET DE NYRENOVEREDE BOLIGER I BLOK 46 

Hvis ikke, så skynd dig at se indenfor inden månedens udgang. Kontakt Ejen-
domskontoret, så en af fremviserne kan ledsage dig. 

 

HAR DU SET DEN FLOTTE GRAFFITI I 

BLOK 36 

Hvis ikke, så kontakt Ejendomskontoret, 
så en af fremviserne kan ledsage dig. 

HUSK BLOKREGNSKABERNE 

Sidste frist for rettidig aflevering af Blok-
regnskaberne for 2012/2013 er tirsdag 

den 6. august 2013. 

 

NÆSTE BLOK TIL FORRETNINGSUDVALGET 

Fra 1. september 2013 er det Blok 24’s tur til at stille med et medlem af For-
retningsudvalget. 
Blokken bedes snarest meddele sekretariatet om den stiller med et BR-FU 
medlem. 

EFTERLYSNING AF NYE UDVALGSMEDLEMMER 

Alle FM-beboere har mulighed for at indtræde i et eller flere af de mange ud-
valg som er nedsat af Blokrådet. Kontakt eventuelt BR-sekretariatet for at hø-
re mere om hvad det indebærer at være udvalgsmedlem. 

OBS! BEBOERVASKERIET ER LUKKET DEN 7. – 8. AUGUST 2013 
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Markvandring omkring Miljøsagen 
Af Hans, Friarealudvalget 

 

Årets markvandring handler om Miljøsagen. 

Sammen med arkitekterne fra ”Rambøll – Ar-
kitektur, landskab og proces” går vi ud og ser 

på nogle af de steder, hvor Miljøsagen kommer 
til at folde sig ud. 

Arkitekterne fortæller om de tiltag vi kan glæ-
de os til, samt om de overvejelser som de har 
gjort sig. 

Markvandringen finder sted 

mandag den 12. august kl. 18.30. 

Vi mødes ved Servicecentralen. 
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Den observante 
ornitolog 
Af Berit, Bladudvalget 

 

Den årlige fugletur fandt sted tors-
dag den 13. juni, og som sædvanlig 
var det en dejlig tur rundt om Fa-
rum Midtpunkt, hvor Thomas 
Vikstrøm øste af sin store viden om 
fugle – og denne gang også om sneg-

le. 

Her er en liste over Thomas’ obsesr-
vationer (som jo langt overstiger 
hvad en ignorant som mig når at 
opfatte): 

Gråspurv 

Husskade 
Solsort 
Hættemåge (1 overflyvende) 

Mursejler (4 jagende) 
Grønirisk (1 par + 3 syngende) 
Gråkrage (1) 

Munk (6 syngende) 
Gransanger (3 syngende) 
Blåmejse (bl.a. 1 voksen fodrende 
en nyudfløjet unge) 
Allike (3 overflyvende) 
Musvit (bl.a. kuld hørt og 1 syngen-

de) 

Landsvale (1 jagende over By-
bækskolens boldbane) 

Rødhals (2 syngende) 
Tornsanger (1 syngende) 

Gærdesanger (1-2 syngende) 
Gærdesmutte (1 hørt varslende) 
Løvsanger (1 syngende) 
Ringdue (turens almindeligste art! 
Bl.a. et par med rede i en russisk 

vin på et rækværk ud mod Vest-

blokgangstrøget) 

… og så var der jo også lige et 
uidentificerbart pragtværk af en re-
de oven på et rør under loftet over 
Birkhøjterrassernes stamvej! Måske 
en kragerede? (ikke særlig sandsyn-

ligt). Eller bygget af et par usædvan-
ligt dygtige ringduer…? 

 

 

Resultaterne af ynglefugle-kortlægningerne i Farum Midtpunkt i 1997, 1998 

og 2009 kan ses nederst i flg. link: 
http://www.dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode
=maanedaar&aar_first=1995&aar_second=2009&omraade=lokalitet&hiddenlo

k=207010&obstype=ynglepar&ynglepar=alle&sortering=dato. 

Den totale artsliste kan ses her: 
http://www.dofbasen.dk/statistik/arter.php?amt=dk&list=art&lokalitet=2070
10 
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Den energiske side 
Af Teknik/Miljø Udvalget 

 

ENERGIHJØRNET 

Status på forbruget i 
regnskabsåret 2012/2013 

Vand: 
Forbruget har været fortsat faldende, 
og endte med at ligge ca. 9 % under 
forbruget sidste år. 
I forhold til referenceåret har vi sparet 
hele 37 %. 

Fjernvarmeforbrug: 
Forbruget ligger ca. 6 % under bud-
gettet, hvilket gør, at varme  
a conto regnskabet endte med et 
overskud på ca. kr. 1,1 mio. 

Fjernvarmeafkøling: 
Indsatsen fra Ejendomskontoret og 
KAB har sikret os fortsat styr på afkø-
lingen, hvilket betyder, at beboerne i 
Midtpunktet undgår at betale for 
manglende afkøling af fjernvarme-
vandet. 

Fjernvarmepris i  
det nye regnskabsår: 
Vi kan glæde os over, at det tidligere 
annonceret fald på ca. 10 % i den va-
riable fjernvarmeafgift nu kan ses på 
Farum Fjernvarmes hjemmeside, 
hvor afgiften pr. 01. juni 2013 er angi-
vet til kr. 812,50 pr. MWh inkl. moms. 
 
Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 30. juni 2013: 
 
Juni 2006: (ref.) 19.154 m3 
Juni 2012: 10.392 m3 

Juni 2013:   10.558 m3 

Forbruget i juni i år ligger på niveau 
med forbruget i juni sidste år. 

Månedens besparelse i  
forhold til referenceåret:  ca. 45 % 

Vi vurderer den reelle besparelse i 
forhold til referenceåret til at være ca. 
20 % - point mindre, da en del af be-
sparelsen skyldes de p.t. mange 
tomme lejligheder. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/Ole Andersen  
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 

VARMEØKONOMI 

Status pr. 30. juni 2013: 

Variabel fjernv. kr. 426.936,- 
Aconto rådighed kr. 695.432,- 
Overskud kr. 268.496,- 
 
Det nye varmeår fik en rigtig god 
start. 
 
Året er startet godt med et forbrug der 
ligger 28½ % under budgettet. 
 
Aconto varmeregnskabet viser såle-
des allerede nu et overskud på ca. kr. 
¼ mio. 
 
Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget  
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com  
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BR-sag 462.a: Valg til Økonomi-

udvalget 

Forslagsstiller: Blokrådets Forret-
ningsudvalg 

Traditionen tro vælger blokrådet 

hvert år 3 medlemmer til blokrådets  

økonomiudvalg. 

Økonomiudvalgets kommissorium 
er beskrevet i blokrådet forretnings-
orden: 

§ 14: ØKONOMIUDVALG 

BR nedsætter hvert år i august et 
økonomiudvalg på 3 valgte medlem-
mer, som tiltræder den 1. september. 
Det gamle økonomiudvalg fratræder 
den 1. oktober. Udvalgets opgave er 
at føre løbende kontrol med anven-

delsen af BRs dispositionskonto og 
at udarbejdebudget og regnskab her-
for i samråd med BRs udvalg og per-
sonale. 
Stk. 2 
BR-FU holder løbende Økonomiud-

valget orienteret om BR-beslutninger 
med konsekvenser for BRs økonomi. 

Medlemmer af økonomiudvalget er: 
Christian Hecquet/149D – blok 25  
Hans Laustsen/222F – blok a 
Niels Kjerulff/112E – blok 21 

Alle 3 har meddelt at de genopstiller 
til økonomiudvalget. 

Huslejekonsekvenser: 

Denne sag har ingen huslejekonse-
kvenser. 

Afstemningstema: 

Blokrådet genvælger Christi-

an/149D, Hans/222F og Niels 112E 
til blokrådets økonomiudvalg. 

BR-sag 462.b: Aftalevilkår for bo-

lignettet 

Forslagsstiller: Bolignetudvalget 

For at forhindre misbrug er det 

nødvendigt at blokrådet besluttet et 
regelsæt for brug af bolignettet, som 

vi alle betaler til via huslejen. 

Forkortelser 

FM: Farum Midtpunkt 
BN: Bolignettet, begrænset her til at 
omhandle internet adgang. 
BNU: Bolignet udvalget 

BR‐FU: Blokrådets forretningsud-
valg 

BR: Blokrådet 
Leverandør: Pr. 2013 DKTV (Dansk 
Kabel TV) 

Overordnet beskrivelse 

BN er åbent for alle beboere i FM. 
Alle boliger deles om BN, som pt. 

har en kapacitet på 500 M/bit syn-
kron, op og ned hastigheder. 

Der er ikke begrænsning for benyt-
telsen af BN, så længe FM’s netiket-
te og nedenstående regler overhol-
des. 

Søvn 
Der er en anden ”verden” og tanke-
gang, inde i min hjerne! 
En verden jeg ikke kender? 
Måske kan jeg lære af den?? 
Det er lige inden, jeg vågner af min 
fjerne døs! 
Hvor sjælen vender tilbage. 

Maria, 257B 
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Nærværende aftalevilkår er gæl-

dende for boligens tilslutning til 

BN. 

1.0 Anvendelse af BN 

1.1 Tilslutningen må ikke anvendes 

til erhvervsmæssigt og kommercielle 

formål (kræver særlig aftale). 

1.2 Alt trådløst tilkoblet udstyr bør 
anvende kryptering. 

1.3 Boligen må ikke dele tilslutnin-
gen over flere husstande. 

1.4 Beboer må ikke oprette og drifte 
et webhotel på BN. Ligeledes må be-
boer ikke oprette eller drifte en 

mailservice på BN. 

1.5 Alle boliger deles om BN, som 
pt. har en kapacitet på 500 M/bit 

synkron, op og ned hastigheder. Der 
er derfor ingen nedre grænse for den 
hastighed en bolig kan opnå, da 
nettet deles af alle beboere. I en 
normal drift tilstand vil den enkelte 
boligs minimums kapacitet svare til 

en 10/10 M/bit linje. 

1.6 BNU kan prioritere netværkstra-
fikken, såfremt der opstår behov for 
det. 

1.7 BNU har ret til at begrænse bo-
ligens båndbredde, hvis der foreta-

ges aktiviteter der overbelaster den 

samlede båndbredde kapacitet, for 
eksempel konstant downlo-
ad/upload af data. Begrænsning vil 
som udgangspunkt blive sat til ka-
pacitet svarende til 10/10 M/bit lin-

je. 

1.8 Beboeren er ved sin brug af net-
værket selv ansvarlig for at overhol-
de den til enhver tid gældende 
(dansk og udenlandsk) lovgivning på 

området. FM har intet ansvar for 

brugernes handlinger eller aktivite-
ter på internettet. BN må ikke be-
nyttes til at hente eller distribuere 
ulovligt materiale eller krænke op-
havsrettigheder. 

1.9 BNU kan i tilfælde af spamming, 

hacking, spoofing spredning af vi-
rus, portscanning, phishing, peer to 

peer (P2P) trafik mv., samt overtræ-
delse af gældende lovgivning eller 
forsøg herpå, lukke for den enkelte 
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boligs adgang til BN uden varsel. 
Dette svarer til Leverandørens be-
tingelser for anvendelse af deres 
net. 

1.10 Anvendelsen af BN er i øvrigt 

underlagt Leverandørens betingelser 

i kontrakten med FM. 

2.0 Ansvar og drift. 

2.1 BN administreres og understøt-
tes primært af Leverandør som også 
stiller support funktion til rådighed. 

BNU vil i mindre omfang assistere 
via bolignet serveren og det tilknyt-
tede forum. På bolignet serveren 
kan man normalt anmode om råd 
og vejledning, og se grafer over tra-

fikstatistikker. 

2.2 Sker der større omlægninger el-
ler forventede driftsforstyrrelser vil 
dette kunne læses på Leverandø-
rens hjemmeside, SMS tjenester og 
hvis muligt på FM’s hjemmeside. 

2.3 FM påtager sig intet ansvar for 

uvedkommendes adgang til beboe-

res data og systemer. 

3.0 Begrænsning af tilslutning 

3.1 Ved overtrædelse af ovenstående 
regler eller netiketten, træder føl-
gende regler i kraft. 

3.2 Boligen modtager en skriftlig 

advarsel om at ophøre med det ulov-
lige brug af BN. 

3.3 Ophører overtrædelsen ikke om-
gående, bliver boligen herefter be-
grænset til en hastighed som garan-
terer at resten af FM kan benytte 

BN som normalt. Begrænsning vil 

som udgangspunkt blive sat til ka-
pacitet svarende til 10/10 M/bit lin-
je. 

3.4 Ved konstateret ulovlig anven-
delse af BN kan BNU vælge at 

indrapportere boligens IP adresse til 

KODA. 

3.5 En begrænsning af hastighed 
giver ikke beboer mulighed for ned-
sættelse af opkrævet beløb over 
huslejen. 

4.0 Tvister og klager 

4.1 I tilfælde af uenighed i effektue-
ret begrænsning af hastighed kan 
beboeren klage til BR-FU 

4.2 Er der stadig uenighed, kan be-
boeren bringe klage videre til BR 

4.3 Endelig kan beboeren vælge at 
indbringe tvisten til afgørelse i be-
boerklagenævnet 

5.0 Ikrafttrædelse 

5.1 Disse vilkår træder i kraft ved 
vedtagelse i blokrådet.  

Netikette 

Her beskrives eksempler på god op-
førsel på BN, samt eksempler på 
hvad der kan risikere at medføre 
begrænsninger i brugen af BN. 

Normal anvendelse af BN 

 Beboeren har en hjemme ar-

bejdsplads, og opkobler via VPN 

til denne. 

 Boligen er tilsluttet en streaming 

service som for eksempel Netflix 
eller YouSee 
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 Beboeren spiller på nettet og er 

tilknyttet Steam servicen. 

 Boligen har en FTP service, som 

for eksempel benyttes til at kun-
ne få adgang til filer på en hjem-
me PC eller fra en laptop på ar-
bejdet. 

 Intern trafik imellem to boliger i 

FM, for eksempel bolig 1 giver bo-

lig 2 adgang til at se indhold fra 
bolig 1’s medieserver. 

 Krypteret trådløst tilsluttet ud-

styr i boligen. 

Tvivlsom anvendelse af BN 

 Ikke‐krypteret trådløst tilsluttet 

udstyr i boligen. 

 Erhvervsmæssig udnyttelse af 

BN, så det påvirker den samlede 
båndbredde kapacitet udover 
normalt forbrug. 

Uacceptabel anvendelse af BN 

 Opsætning af offentlig tilgængelig 

server med et væsentligt forbrug 
af båndbredde. 

 Konstant P2P uden båndbredde 

begrænsning. 

 Forbrug væsentligt over gennem-

snit, f.eks. 100 M/bit i enten 
upload eller download. 

 Uautoriseret omkonfigurering af 
krydsfelt (låner trafik fra nabo).. 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen 

Afstemningstema: 

Blokrådet vedtager at ovenstående 

regler træder i kraft med virkning 
fra dags dato. 
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REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 461 6. juni 2013 
 

1. Godkendelse af dirigent (Michael, BR-FU) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. m/bemærkn.) 
3. Godkendelse af referat fra maj 2013 (Godk. u/bemærkn.) 

4. Meddelelser og debat: 
a. Indlæg fra gæster 
b. Blokrådets Forretningsudvalg 

c. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Godkendelse af Skema A til  
PCB renovering af blok 41-45 (11/0/1) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adr. Telefon 
A Martha 204C  
 Gerd 206G 44954775 

 Hans 222G  
 Bjarne 205G 29706861 

11 Steffen 31C  
15 Lisa 70F  

Blok Navn Adr. Telefon 
24 Thomas 143F  
 Tobias 143E  

31 Kate 230A  
 Ann Charlotte 239A  

32 Niels 253F  
36 Michael  290E  

Til stede uden stemmeret: Palle/EJK 

Gæster: Christian Fries, Forretningsfører/KAB 

 

1. Godkendelse af dirigent 

Michael, BR-FU blev godkendt som 
dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden 
bemærkninger. 

3. Godkendelse af  
referat fra maj 2013 

Referatet blev godkendt med 
bemærkninger: Lise/blok 26 har 
meddelt, at hun er fejlciteret. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Christian Fries/KAB – afløser Sig By-
kilde som forretningsfører for Farum 

Midtpunkt fra 1. maj 2013 - præsen-
terede kort sig selv. Blokrådet bød 
Christian velkommen og ser som han 
frem til et konstruktivt samarbejde. 

4.b Blokrådets Forretningsudvalg 

Sommerferie 

BR-sekretariatet er ferielukket i peri-
oden 01.07.13 – 12.07.13  & 18.07. 

13 – 26.07. 13 
 I samme periode benytter BR-FU 
lejligheden til at holde mødefri. BR-

FU mødes igen mandag den 29. juli 
kl. 18:30  
 Blok 11 er indtrådt i BR-FU  
 Karen fra blok 14 er med virkning 

pr. 1. juni udtrådt af BR-FU. Tak for 
indsatsen til Karen, der har meldt sig 
som nyt medlem af TMU. 



  

 17 

 Velkommen til Bent fra blok 11, der 
har meldt afbud til aftenens møde da 
han er på ferie. 

Blokregnskaber 2012 - 2013 

BR-sekretariatet tager gerne imod 
regnskaberne inden fristens udløb.  

 Husk! Regnskabet skal være un-
derskrevet af blokkens to under-
skriftberettigede beboere og vedlæg-
ges et husmødereferat, hvoraf frem-

går at husmødet har godkendt regn-
skabet. 
 Regnskabet afleveres senest på BR-
møde 462 tirsdag den 6. august 2013 

kl. 19:30. 

Ingen boliger til straks udlejning 

I dag har vi ingen tomme boliger at 

fremvise, så indtil videre vil udlejning 
ske via venteliste. 

Undskyldning og forklaring  
på hvorfor det haster med  

målerudskiftning 

”Jeg vil på vegne af KAB beklage, at vi 
fra KAB Energiområde (ENO) fik 
sendt KAB’s standards 6 ugers vars-

ling ud, uden den først havde været 
præsenteret og godkendt i TMU og 
derefter via blokrådssekretariatet til-

passet Farum Midtpunkts normale 
formulering. 

Vedr. det valgte tidspunkt, er det 
selvfølgelig ikke optimalt så tæt på 

sommerferien, men skulle projektet 
relanceres økonomisk ansvarligt, 
skulle det gøres i forbindelse med 
måleraflæsningen samt batteriud-

skiftningen, som normalt udføres i 
maj måned. 
 De økonomiske rammer er først 

blevet afklaret i marts måned, da der 
kun var frie midler til udskiftningen 
af varmemålerne, hvis kontrollen af 
vandmåler faldt heldigt ud.  

 Resultatet af denne kontrol var 
færdigt i marts måned, hvorefter der 

så kunne indgås kontrakt med Bru-
nata om udskiftningen af varmemå-
lerne.  

 Da det er en større mængde målere 
kan leverandøren først levere målerne 
i uge 23, så det har derfor ikke været 

muligt, at starte projektet tidligere. 

I henhold til lovgivningen skal måler-
ne være aflæst, og regnskabet ud-
sendt, senest 4 måneder efter regn-

skabsårets afslutning. 
 I Farum Midtpunkts tilfælde er 
regnskabsafslutningen den 31. maj, 
det er derfor ikke muligt at udsætte 

aflæsningen/udskiftningen til efter 
sommerferien.  
 Udsættes aflæsningen af vandmå-

lerne flere måneder efter sidste af-
læsningsdato, vil det tillige give en 
skæv afregning af vandforbruget, som 
så vil blive for de ekstra måneder, ud 

over de normale 12 måneder, da 
vandmålerne ikke nulstilles ved år-
safslutningen.” 

Venlig hilsen 

Frank Carlsen/driftschef 

Debat: 
På spørgsmål om hvornår vandmå-

lerne udskiftes svarede Palle/EJK, at 
det vil vare 3 år. 

Driften lige nu 

Træet ved blok 26 fældes i næste uge. 

Vi har reklameret over fugernes ved-
hæftning på vestblokgangstrøget. Ud-
bedringen startet i denne måned. 

Udskiftningen af rådne plantekasser 

forventes startet i denne måned. 

Udvendigt malerarbejde fortsætter i 
Nygårdterrasserne. 

Herudover vil foregå almindelige ren- 
og vedligeholdelsesopgaver. 
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Palle/Ejk. – fulgte op med at orientere 
om udbedringen af fugerne på vest-
blokgangstrøget. Arbejdet er omfattet 

af entreprenørens garanti og vil ikke 
belaste afdelingens økonomi. 

Debat: 

Turnusarbejder - på spørgsmålet om 
hvad ”udvendig maling” dækker – 
svarede Palle, at det er fenderlisterne 
ved indgangene til blokkene, gavlvin-

duerne og det lille vindue i A/D lejlig-
hederne. 

Lokalplan 113 – Centerbyggeri på 
Farum Bytorv i høring 

Som aftalt på BR-møde 460, har BR-
FU/sekretariatet udarbejdet udkast 
til høringssvar. 

Blokrådet udtrykte tilfredshed med 
indsigelsen, som efterfølgende er ble-
vet sendt til Furesø kommune.  

4.c Andre udvalg 

Friarealudvalget 

Alle interesserede – også ikke FM-
beboere – er velkomne til at deltage i 
fugleturen den 13. juni. Turen starter 

ved Servicecentralen kl. 19 og varer 
ca. 1 ½ - 2 timer. 

Fugleturen blev gennemført som 

planlagt og var igen en succes – ref. 
bemærkning. 

Bolignetudvalget 

Michael/BNU vil fremlægge forslag til 

”Aftalevilkår for bolignettet i Farum 
Midtpunkt”. Da det haster med at få 
implementeret en hensigtsmæssig 
adfærd, vil der blive fremsat BR-sag 

til august mødet. Indtil da vil udval-
get gerne have forsamlingens tilken-
degivelse på, om man kan acceptere 

at reglerne er vejledende fra i dag, 
indtil der foreligger en endelig BR-
beslutning. 

Debat: 
Spørgsmålene fra salen var præget af 
tekniske og juridiske finesser. Da for-

slaget allerede har været igennem 
KAB’s juridiske afd. vil der ikke blive 
rettet i dokumentet, inden det frem-

lægges til BR-beslutning på BR-møde 
462. Dog vil der blive byttet om på 
klagerækkefølgen i 4.0 – således at 
BR-FU er førsteinstans, BR næste og 

Beboerklagenævnet sidst nævnte kla-
geinstans. 
 Den vejledende afstemning tilken-
degav opbakning til udvalgets anbefa-

ling af at ”reglerne er vejledende” ind-
til BR-sagen er færdigbehandlet i 
blokrådet.  

Økonomiudvalget 

På BR-møde 462 den 6. august skal 
vælges 3 medlemmer, jf. Blokrådets 
Forretningsorden § 14. Interesserede 

kandidater skal aflevere en BR-sag 
om, at de stiller op – deadline for ind-
levering af BR-sagen er mandag den 
15. juli, kl. 18. 

PCB-følgegruppen 

Indvielsen af blok 46 foregår onsdag 
den 3. juli 2013 kl. 14- 16. Program-

met er ikke helt på plads endnu, se 
opslag i blokkene, ITV, og på 
www.farum-midtpunkt.dk 

Ombygning af blok 12 & 13 

I løbet af kort tid hegnes blok 12 og 
13 ind. Det tilstræbes at byggeriet 
kommer til at påvirke området om-
kring blokkene så lidt som muligt, 

men der vil selvfølgelig være støj i pe-
rioder – især i nedrivningsfasen. Der 
er udsendt Beboerinformation til na-

boblokkene. 

Debat: 
Gerd/FURBO – oplyste, at forsinkel-
sen af byggeriets start skyldes mang-

lende byggetilladelse. Den er nu på 
plads og arbejdet kan komme i gang. 
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Thomas/bygherrefølgegruppen – ori-
enterede om de ændringer der er fore-
taget siden blokrådet vedtog ”frasalg” 

at blok 12 og 13. 

Det endelige projekt medfører, at der 
stadig vil være familieboliger, omend i 

meget begrænset omgang. Boligerne 
vil forblive i afdelingen Farum Midt-
punkt. Standardmæssigt vil de har-
monere med de øvrige familieboliger i 

Farum Midtpunkt, dog vil der være 
en forbedringsleje på nogle procenter, 
da både køkkener og badeværelser vil 
blive ombygget. 

Gerd/FURBO – efterlyste initiativta-
gere til endnu et ”seniorbofællesskab” 
i Farum Midtpunkt, da der er veleg-

nede arealer i blok 13 til formålet. 

Berit/fmd. seniorbofællesskabet Top-
punktet (blok 12) bemærkede, at for-
ventet indflytningstidspunkt i Top-

punktet er oktober 2014. 

Fjernvarmesagen 

Bjarne/BR-FU – orienterede om mø-
det i Farum Fjernvarmeselskab 

GRUPPE 2 repræsentantskabsmødet, 

hvor han fik mulighed for at give ud-
tryk for sine betænkeligheder ved at 
Farum Fjernvarmeselskab ikke øko-

nomisk og fysisk samarbejder med 
andre fjernvarmeselskaber om udvin-
ding af geotermisk varme. 

Thomas/bestyrelsesmedlem sagde, at 
det ser lovende ud med muligheden 
for en fremtidig fjernvarmeforsyning 
baseret på geotermi/biobrændsel, og 

nævnte at der er taget kontakt til Hil-
lerød og Helsingør. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 461.a: sag a 

Ingen debat. 

Afstemning: 

Vedtaget: 11 for, 0 imod og 1 undlod 
at stemme 

6. Eventuelt 

Gerd/FURBO – KAB’s administreren-

de direktør har fået nyt job. Jesper 
bliver direktør i Real Dania. 

Hans/TMU – præciserede, at med op-

sætning af nye varmemålere i boli-
gerne er fjernaflæsning en mulighed. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
BEBOERHOTEL 

Depositum: 200 kr. 
1 eller 2 personer: 100 kr. pr. nat. 

Leje sker gennem Ejendomskontoret. 
Værelserne er møblerede, har dynetæpper 
og hovedpuder; toilet med håndbruser.  
Beskedent, men pænt. 
Værelserne er røg- og dyrefri. 

BLADUDVALGET 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4495 4887 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4495 4887 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

BR-FU træffes i Blokrådets Sekretariat 
mandag i ulige uger 19

00
 – 20

00
  

samt før blokrådsmødet 19
00

 – 19
30

  
(se datoer i kalenderen s. 23) 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl Tlf Blok 
Bent 34D 4141 9165 11 
Christian 149D 2246 7304 25 
Michael 290E 4020 1840 36 
Bjarne 205G 2970 6861 A 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok C 01.06.15 – 31.05.16 
Blok 24 01.09.13 – 31.08.14 
Blok 35 01.03.14 – 28.02.15 
Blok 46 01.12.13 – 30.11.14 

Besked om medlemskab af BR-FU skal gives 
i god tid, da turen ellers skal gå videre til næ-
ste blok. 

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4495 4887 / Mobil 2423 4106 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Personlige henvendelser: 
Mandag   12

00
 – 18

00
 

Torsdag   14
00

 – 18
00

 

Henvendelser på mail, telefon eller mobil: 
Sekretæren træffes sædvanligvis  
mandag – torsdag 09

00
 – 16

00
 

I Sekretariatet kan du få information om alt i 
Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om be-
boerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til 
blokrådssager m.v. 

Desuden laves annoncer og meddelelser til 
ITV, fotokopiering, op- og nedfotografering, 
husmødeindkaldelser, brevpapir, indbydelser, 
sange, blok-hæfter og plastlaminerede dør-
skilte. Vi har farveprintere i både A4 og A3. 

”BLØDE GÅRDMÆND” 

Anita telefon: 2058 6048 
 hverdage kl 07

00
 – 15

00
 

Vikar: 
Jørgen telefon: 3045 8027 

BOLIGNET 

Ved problemer kontakt 
Dansk Kabel TV  telefon: 3694 9494 
eller læs bloggen: 
 http://bolignet.farum-midtpunkt.dk 

BORETIDER 

Mandag – fredag: 09
00

 – 18
00

 
Lørdag, søndag, helligdage: 10

00
 – 14

00
 

EJENDOMSKONTOR 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911 
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk 

Personlige henvendelser: 
Mandag – fredag: 07

30
 – 10

00
 

Mandag tillige:  16
00

 – 19
00

 

Telefoniske henvendelser: 
Mandag – torsdag: 12

30
 – 14

30
 

Fredag:   12
00

 – 13
00

 

Man kan altid indtale sin besked på telefon-
svareren uden for åbningstiderne. 
Husk navn, adresse og telefonnummer. 
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ETB I FARUM 

Nordsjællands Politi, Station Midt 
Betjeningstid:  hverdage kl. 8

00
 – 22

00
 

Telefon:   7234 5851 
Mail:   njs-etb@politi.dk 

FALCK-VAGTEN 

Vagttelefon ved vandskade, skade efter 
brand, elevatorstop, manglende vand el. 
varme og lignende katastrofer: 
Telefon: 7024 4510, 
abonnementsnr.: 18 20 30 40 

FARUM ITV 

Farum ITV er bebyggel-
sens interne infokanal. 
Henv.: BRs Sekretariat tlf.: 4495 4887. 

FOREBYGGELSESKONSULENT 

Michael: Telefon: 3045 8033 
 Mail:  forebyggelse@kab-bolig.dk 

FORKORTELSER 

ABF Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg 
BL Boligselskabernes Landsforening 
BNU Bolignetudvalget 
BR Blokrådet 
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg 
BRM Blokrådsmøde 
BRS Blokrådssekretariatet 
BU Bladudvalget 
BUU Børne- og Ungdomsudvalget 
DBU Driftsbudgetudvalget 
EJK Ejendomskontoret 
FAU Friarealudvalget 
FURBO Furesø Boligselskab 
FK Furesø Kommune 
FM Farum Midtpunkt 
FV Fjernvarmeværket 
HCU Handicapudvalget 
ITA IT for @lle 
KAB Københavns Almindelige Boligselskab 
LLO Lejernes Landsorganisation 
MP Beboerbladet »Midtpunktet« 
NB Nærbiksen 
SC Servicecentralen 
SH Spisehuset 
SL Selskabslokalerne 
STU Strukturudvalg 
TMU Teknik/Miljø Udvalget 
ØU Økonomiudvalget 

GENBRUGSEN 

Paltholmterrasserne 2A 
Telefon: 2336 6642 

Åbningstider: 
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 13

00
 – 18

00
 

Vi køber ikke, men tager med glæde imod 
næsten alt. 

Genbrugsen drives af frivillige. 

GENHUSNINGSKOORDINATOR 

Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15 
Trine  telefon: 3066 9244 
   (indtal evt. besked) 
  mail: trt@kab-bolig.dk 

IT FOR @LLE 

Netcaféen i Servicecentralen 
alle aldre  Søndag 14

00
 – 16

00
 

KAB 

Vester Voldgade 17 
1552 København V. 
Telefon: 3363 1000 
Mail: kab@kab-bolig.dk 

KATTEPROJEKTET 

Blokrådets projekt vedrørende vilde 
/bortløbne katte. Modtagelse, fodring 
m.v. af bortløbne tamkatte koster 75 
kr. pr. påbegyndt døgn i gebyr ved 
udlevering af katten til ejeren. 

Henvendelse: 
Annelise & Asger telefon 4035 0309 

KLUBBER 

Backgammon klubben 
Sidste onsdag i måneden kl. 19

00
 

i Seniorklubbens lokaler, Nygårdterr. 215 
Kontakt: Per   telefon 4499 1157 

Dartklubben 

Nygårdterrasserne 228A 
Farum Dart Klubs formål er at 
fremme kendskabet til Dart 
under Dansk Dart Union. 
Vi spiller og hygger mandage og 
torsdage 19

30
 – 22

00
. Medlemmer kan opta-

ges det år, de fylder 10 år. 
Kontingent (½ år) senior: 300,- kr. 
   junior (u. 16 år): 125,- kr. 
Formand: 
Karsten Jørgensen 267D, telefon 4495 8426. 

mailto:njs-etb@politi.dk
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Fiskeklubben 
Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 19

00
 – 21

00
 

Kontakt Jan Malmros telefon 2891 1184 

Litra X 
Nygårdterrasserne 228A 

Klub for interes-
serede i jernba-
ner i størrelse 
H0. Der køres og bygges for medlemmer 
torsdage kl. 19

00
 – 22

00
 samt efter aftale. 

Kontingent:  senior: 200,- kr. pr. kvt. 
   junior: 100,- kr. pr. kvt. 
Kontaktperson: Jeppe tlf.: 4499 2609 

Seniorklubben Farum Midtpunkt 
Nygårdterrasserne 215 
For alle borgere i Furesø Kommune over 50 år. 
Alle tirsdage kl. 13

00
 samt 

1. og 3. torsdag i måneden kl. 14
00

 
Kontaktperson: 
Bjarne Stubbegaard tlf.: 4029 5595 

NÆRBIKSEN 

Nygårdterrasserne 212 
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405 

Åbningstider 
Mandag – fredag 09

00
 – 19

00
 

Lørdag – søndag: 10
00

 – 18
00

 

Udbringning 25,- kr.  
Ring onsdag eller fredag kl. 
10

00
 – 12

00
 og få varerne bragt 

om eftermiddagen.  
Dankort-automat. Lynlotto og tips.  
Købmænd: Seref og Ergin 

POLITI / ALARMCENTRAL 

Øjeblikkelig fare:  Ring 112 
Anmeldelser:  Ring 114 

PRAKTISKE TIPS 

Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i pul-
terrummene. Strømmen går over fællesmåler 
og afbrydes med tilfældige mellemrum. 
Postkassen ved Ejendomskontoret tømmes 
mandag – fredag kl. 17

30
. 

Nøgler til knallertbure i P-arealerne fås på 
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr. 

Det må ikke stilles u-indregistrerede køretøjer 
i parkeringsarealerne. 
Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr. 
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md. 
Alle elevatorer aktiveres med nøglebrikken til 
egen blok. 
Tilladelse til opsætning af parabol fås hos 
driftschefen i KAB. 
Tilladelse til hunde- og kattehold fås på Ejen-
domskontoret (max. 4 dyr i alt). 

RADIO/TV & TELEFONI 

Dansk Kabel TV telefon: 3694 9494 
YouSee  telefon: 8080 4040 
  www.yousee.dk 

TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV: 
Oprettelse: 595,- kr. 
Pakkeskift: 315,- kr. 
Flytning  295,- kr. 

Grundpakke:  85,88 kr./md 
Mellempakke:  251,19 kr./md 
Fuldpakke:  350,11 kr./md 

Abonnement betales kvartalsvis forud. 

Telefoni leveret af Dansk Kabel TV 
Oprettelse:  gratis 
Portering af telefonnummer: 125,- kr. 
Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere infor-
mation og priser. 

YouSee Plus 
kræver minimum mellempakke;  
kontakt YouSee direkte. 

SELSKABSLOKALER 

Nygårdterrasserne 206 

Selskabslokalerne 
lejes ved henvendelse 
til Ejendomskontoret. 

Plads til 60 personer. 

To velmøblerede sale,  
garderobe og toiletter.  
Alt i service og køk-
kengrej, komfur og 
opvaskemaskine. 

Musikanlæg kan lånes. 

Pris weekend: 1.400 kr. + depositum 500 kr. 
(inklusiv almindelig rengøring). 

Pris hverdage: 1.200 kr. + depositum 500 kr. 
(inklusiv almindelig rengøring). 
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SPISEHUSET 

Nygårdterrasserne 201A 
Telefon:  4495 7022 

Åbningstider: 
Mandag – torsdag 12

00
 – 23

00
 

Fredag og lørdag 12
00

 – 02
00

 
Søndag   12

00
 – 21

00
 

Farum Midtpunkts mødested, hvor man kan 
spille backgammon og billard. 
Restauratør: Ole Poulsen 

SSP – OPSØGENDE MEDARBEJDERE 

vedrørende børn og unge: 
Direkte telefon: 7216 4396 

VARMESTUEN 

Nygårdterrasserne 213 

VASKERIET 

Paltholmterrasserne 23 
Åbent alle ugens dage 07

00
 – 23

00
 

Magnetkort fås på Ejendomskontoret. 

VEDR. »MIDTPUNKTET« 462 OG 463 

MP 462 husstandsomdeles 30.07.13 

Fotos:   
Tryk:  RC Grafisk 
Oplag:  1500 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

15.08.13 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 463, der udkommer 27.08.13. 

Overholdes afleveringsfristen ikke, 
kan Bladudvalget afvise stoffet. 
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail. 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Man kan i meget sjældne tilfælde efter særlig 
aftale senest mandagen før afleveringsfristen 
få en senere frist for aflevering af renskrevet 
indlæg på e-mail, usb-stick eller cd. 

Ansvarshavende: Berit, 44D 
Øvrige bladudvalg: Blokrådssekretariatet 

Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- og 
forfatterangivelse. 

Originale tegninger må kun bruges af andre 
efter indhentning af tilladelse. 

De af redaktionen fremførte synspunkter i ord og illustratio-
ner dækker ikke nødvendigvis beboernes holdninger! 

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK 

Officiel hjemmeside med nyt om Farum Midt-
punkt, beboerannoncer, alt om beboerdemo-
kratiet, praktiske oplysninger m.v. 

Henvendelse: Blokrådets Sekretariat 

KALENDER FOR AUGUST 2013 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1.    

2.    

3.    

4. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

5.    

6. BR-møde 19:30 SC 

7.    

8.    

9.    

10.    

11. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

12. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

13.    

14.    

15. Frist for MP 463 18:00 SC 

16.    

17.    

18. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

26. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

27. MP 463 Husstandsomdeles 

28.    

29.    

30.    

31.    


