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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 501 

til blokrådsmødet torsdag den 2. februar 2017 kl. 19:30 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 3. januar 2017 
4. Meddelelser og debat: 

 a. Indlæg fra gæster 
 b. Nyt fra Ejendomskontoret 
 b. Nyt fra Blokrådets Forretningsudvalg 

 c. Nyt fra andre udvalg 
5. Blokrådssager: 
 a. Ændring af Blokrådets Forretningsorden (s 20) 
 b. Genbrugsen / Kik Ind (s 22) 

6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 501 

 Side Indhold 

 3 Kom og få en snak med bl.a. politiet 

 4 FU's 6. medlem – referat på vej – en om'er – RYD OP på din terrasse! 
 5 'Åh nej! Nu igen!!!' – tænker katten 

 6 Bondo fløjter for fodboldglade fyre 

 7 Næste runde af SjovLørdag er allerede i gang 

 8 På cykelstier og andre steder 

 9 Lune decemberdage gav varme besparelser 
 10 Lukning beklages og besvares 
 11 Godt tilbud til dig på 50+ 

 12 FURBO har fordelt opgaverne imellem sig selv og enkelte andre 
 13 Spørg ikke, hvad … 

 14 Bladudvalget på tur 

 15 Hul i hegnet – hjertehjælp – Ryd selv op efter fyrværkeri! 
 16 Vanter og uldsokker 

 17 Kom og kig på prøvefeltet – og kom også til informationsmøde 

 18 Vi ta'r den op og støver den af en gang om året 
 19 Traditionen tro … 

 20 Blokrådssager 

 24 Referat af blokrådsmødet 3. januar 2017 
 40 Praktiske oplysninger 
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Beboermøde – dialog om tryghed i blokkene 
Arrangør: Furesø Boligselskab 

Tid: Tirsdag den 31. januar kl. 19:00-21:00 

Sted: Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15 

 

 

 

Tag din nabo under armen og kom til 

dialogmøde om tryghed i blokkene. 

Kom i dialog med politiet, kommunen, 
beboerrepræsentanter – og hinanden. 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
NYT MEDLEM TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Blok 31 er de næste, der skal stille med et medlem til Forretningsudvalget. Det 
nye medlem skal sidde i en periode på 18 måneder fra 1.3.2017 til 31.8.2018 og 

bliver Forretningsudvalgets 6. medlem. Hvis Blok 31 ikke kan stille med et med-
lem, er det Blok A, der skal stille med en. 

Tilbagemelding imødeses gerne inden 10. februar 2017 til Blokrådssekretariatet. 

BUDGETMØDE 

Mandag d. 9. januar 2017 blev der afholdt budgetmøde, hvor budgetforslaget blev 
fremlagt af økonomimedarbejder Anne Brønnum fra KAB. Blokrådssekretæren 
tog referat af mødet – referatet vil blive bragt i Midtpunktet 502. 

BR-SAG FRA SENIORKLUBBEN TILBAGESENDT 

Der er indkommet en BR-sag fra Seniorklubben. Sagen er tilbagesendt med henvis-
ning til, at den er at betragte som et partsindlæg i den igangværende lokaleafklaring 

(lokaler stillet til rådighed af Blokrådet uden vederlag) mellem Seniorklubben og 
Nørklerne. 

TERRASSER SKAL HOLDES RYDDELIGE 

Sådan lyder det i husordenen, men det er ikke det syn, der møder en, når man 
kigger ned på det ellers så smukke Farum Midtpunkt oppefra, hvilket var tilfæl-
det ved 1 års gennemgangen af tagene. 

Der er en stigende tendens til, at man opbevarer alt muligt på sin terrasse, men 
terrasserne er ikke til opbevaring. Dels er det ikke kønt at kigge på, og dels kan 
det være til fare ved kraftig vind.  

 

 
Foto: Berit, 38 2.S – Samle-false-hæfte maskine hos PRinfoTrekroner (se side 14) 
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Fastelavnsfest i Farum Midtpunkt 
Traditionen tro inviteres børn i Farum Midtpunkt til 

fastelavnsfest med tøndeslagning 

ved Aktivitetspladsen 

søndag den 26. februar 2017 

klokken 1400 

Festen er for børn mellem 0 og 13 år, 

og de må gerne tage deres forældre med. 

Der er tøndeslagning for både børn og voksne,  

så find jeres flotteste kostume frem, og vær med. 

Når tønden er nede, byder Børne- og Ungdomsudvalget på  

en kop kakao og en bolle i Glashuset. 

 Vi glæder os til at se en masse glade børn og voksne. 

I kan udfylde kuponen nedenfor og tilmelde jer tirsdag den 7. februar og 

torsdag d.9. februar, kl. 17-20 i Servicecentralen ved Børne- og Ungdoms-

udvalget. Ved tilmelding udleveres deltagerbillet. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Antal børn:    Antal voksne  __________ 

Alder:              

Adresse:         
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Afslutningsturnering af sjove fodboldlørdage i 2016 
Af Maiken, kommunikationsmedarbejder 

 
Fra venstre: borgmester i Furesø Kommune, Ole Bondo (S), tilsynsmedarbejder Fahri 

og Karsten Rasmussen, fritidsvejleder i Furesø Kommune og ansvarlig for Sjov Lørdag. 

Klar til kamp 

Der var trukket i sportstøjet og gjort 
klar til kamp, da godt 40 unge fra og 
omkring Farum Midtpunkt skulle 

spille årets sidste kampe og dermed 
runde Sjov Lørdag 2016 af. Siden ok-
tober har de unge nydt godt af hin-

andens selskab, når Sjov Lørdag har 
inviteret til kamp i Bybækhallen. 

Uventet besøg – Bondo på banen 

Spilleglæden blev ikke mindre, da 
borgmester, Ole Bondo, gik på banen 
udstyret med dommertrøje og fløjtede 

kampen i gang. Han var mødt op for 
at hilse på de unge, men den sports-
glade borgmester nøjedes ikke med at 

se på. Der var ingen røde kort frem-
me, og da sidste kamp var fløjtet af, 
fik alle spillere en medalje og et di-
plom for deres flotte indsats. 

Sjov Lørdag er arrangeret af Fritidsvejledningen, Furesø Kommune, 
Furesø Boligselskab, Farum Boldklub og Ungehuset i Furesø Kommune. 
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Medvind søges 
Af Niels, Strukturudvalget 

Det eneste der ikke er ændret siden 
1974, er strukturen i bebyggelsens 
beboerdemokrati. 

I dag opfatter beboerne boligen som 
et forbrugsgode og forventer en god 
service, nogle valgfri ydelser og en ri-
melig husleje. Hvis de efterspørger 

forandringer, er Farum Midtpunkts 
eneste svar: gå til husmøderne og BR-
møderne, rejs en BR-sag. Her falder 

de fleste fra – nogle er mødt op til et 
BR-møde, men den oplevelse virker 
afskrækkende. 

Beboerdemokratiet skal tilgodese alle 

beboere – derfor har vi brug for den 
digitale platform ”Beboerdemokrati 
2.0”. Her skabes det åbne dialogfo-
rum, hvor beboere kan udveksle ide-

er, ønsker, finde svar på spørgsmål 
samt holde sig orienteret. Der skal 
skabes en bedre dialog mellem bebo-

erne og Blokrådets sagsbehandling. 
Beboerne vil ikke finde sig i, at sager-
ne bliver trukket ned over hovedet på 
dem. 

Se mulighederne: 

http://assemblyvoting.dk/uploads/attachme
nt/file/199/Beboerdemokrati_2_0.pdf 

Se også en tidligere testside: 

http://puls.valgservice.dk/farum-midtpunkt 

I erkendelsen af at fremtiden er base-
ret på digitale løsninger, har vi afven-
tet, at det tekniske og lovmæssige er 

faldet på plads. Det er nu endelig 
lykkedes, og vi skal i gang med at 
skabe en ny struktur baseret på As-

sembly Voting systemer. Ønsket er, at 
vi tydeliggør, at vi ikke er en selv-
stændig stat, men en integreret del af 
omverdenen, hvor grænserne vil være 

til at forstå. Derfor er der en interesse 
i, at få Ejendomskontoret, FURBO og 
KAB med i arbejdet. 

Se fremtidens muligheder: 

https://bl.dk/beboerdemokrati/digitale-
afdelingsmoeder/ 

Gør en forskel, vær med i udvalget 

skriv til niels.kjerulff@live.dk   

 

 
Foto: Berit, 38 2.S – Prøvefelt projekt Indre Gangstrøg (se side 17) 

http://puls.valgservice.dk/farum-midtpunkt
mailto:niels.kjerulff@live.dk


  

 9 

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

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i december var på 2.794 MWh (megawatt timer) 

Budgettet for december var på 3.466 MWh 

Besparelsen var således på  672 MWh 

 
Der er virkelig sparet fjernvarme i de-
cember måned i forhold til budgettet 

– hele 19½ %. 

Retfærdigvis skal det dog siges, at de-
cember også var meget mild. Den 

havde kun 371 graddage, hvor ”nor-
malen” har 461. 

En anden interessant sammenligning 
kan gøres med november: 

Forbruget i november var på 2.662 
MWh – altså ca. 5 % under december-

forbruget. 

Graddagene i november lå tilsvarende 
ca. 3 % under decembergraddagene. 

Summa summarum viser det, at vi 
fjernvarmemæssigt er i en stabil peri-
ode – fint!  

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ 

M
 W

 h
 

Forbrug 2016 – 2017 

Forventet Aktuelt 2015-16 

Vurdering af december: 
Vi har sparet 19½ % fjernvarme 
i forhold til vores budget. 
Den store besparelse skal dog 
ses i lyset af en meget mild 
måned. 
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Hvem skal nu hjælpe, når IT for @lle er lukket? 
Af Hannelore, 7E 

Det er virkeligt trist, at 'IT FOR @LLE' 
nu lukker helt. Jeg kan sådan set 
godt forstå de frivillige, som søndag 

efter søndag forgæves har ventet på 
'kunder'. Jeg har jo selv været en af 
de glade og meget tilfredse kunder af 
og til, for jeg er absolut helt 'håbløs' 

til teknik, men med deres 'engle-
tålmodighed' har jeg lært både det 
ene og det andet, – men siden min 

computer sidste år pludselig 'opdate-
rede' mig til Windows 10, mens jeg 
var ved at skrive et brev, har der væ-
ret 'kludder' med min lille bærbare. 

 En tidligere nabo har hjulpet mig 
rigtigt mange gange, men har ikke 
helt kunnet erstatte den hjælp / un-
dervisning, som jeg modtog fra bl.a. 

Berit, som igen og igen forklarede 
mig, hvordan jeg gør det ene og det 
andet, f.eks. laver en 'mappe' etc. 

Jeg gør selv meget frivilligt arbejde, så 
hver gang der var åbent en søndag for 
IT i Servicecentralen, i de sidste par 
måneder, så kunne jeg ikke komme, 

selvom min computer foretager sig de 
'mærkeligste' ting. For eksempel 
kunne jeg i går ikke komme på Inter-

nettet, før jeg pludselig skulle 'accep-
tere' en 'ny computer Windows 10 
med crome-browser'. Jeg aner jo ikke, 
hvad det betyder, men var nødt til at 

acceptere for at kunne komme videre. 

Kunne de travle, frivillige personer 
ikke overveje deres beslutning igen, 
f.eks. ved at tilbyde at være der med 

deres hjælp en gang om måneden, 
hvis vi 'hjælp-søgende’ mulige bruge-
re i forvejen 'tilmelder' os / søger om 

hjælp (forpligtende)?? 

For lang tid siden prøvede jeg hos 
Ældre Sagen i Kulturhuset, men de 
lavede så meget om på min computer, 

at jeg ikke mere kunne finde ud af 
noget som helst. Alt var ændret, – 
indtil Berit ordnede tingene, så jeg 

kunne bruge computeren igen – så 
jeg tør nok ikke at prøve der igen. 

Venlig hilsen 
Hannelore 

(En meget taknemmelig,  
nu forskrækket bruger)  

 

 

Kære Hannelore 
Tak for dine venlige betragtninger om, 

hvordan IT for @lle har hjulpet dig i 
årenes løb. 

Som udgangspunkt var planen i for-
bindelse med ombygningen af Ser-

vicecentralen, at der bl.a. skulle være 
plads til IT for @lle, men beboerne i 
Farum Midtpunkt – eller i hvert fald 

langt de fleste af dem – er tydeligvis 
blevet så dygtige, at behovet ikke 
længere er til stede. 

Du må som alle andre søge hjælp i dit 

store, personlige netværk, hvor der 
givetvis er nogen der kan hjælpe dig 

Venlig hilsen 

Berit, tidligere IT for @lle  
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Er Seniorklubben noget for dig? 

Er du 50+, er du meget velkommen til at kikke ind. 

 Seniorklubben er røgfri. 
 

Klubben åben alle tirsdage kl. 13.00 
 

KLUBDAGE:  
Første tirsdag i måneden  Fællesfrokost fra kl. 13.00 

Anden tirsdag i måneden  Banko. Undtagen juli og august 
Tredje tirsdag i måneden  Fællesfrokost fra kl. 13.00 

Fjerde tirsdag i måneden  Almindelig klubdag 

Tag selv med, hvad du ønsker at spise til fællesfrokosterne 

Torsdage er spilledag kl. 13.00 

Seniorklubbens billardklub spiller imellem kl. 15.00 – 19.00 

Er du interesseret, så kik ind eller ring til os. 

Formand: Torben Saunte Schjerning  Mobil 2612 6350 

Kasserer: Torben Jerø   Mobil 3011 7243 

Seniorklubben vil i løbet af året have flere åbningsdage, da der er planer om flere aktiviteter. 
Dette vil blive annonceret på klubbens opslagstavler. 


 

 
Foto: Berit, 38 2.S – Direktør Ole Nielsen i snak med Tove, Maiken og Tine (se side 14) 
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FURESØ BOLIGSELSKAB  
På organisationsbestyrelsesmødet den 23. november 2016 i 
KAB konstituerede organisationsbestyrelsen for Furesø Bolig-
selskab sig med formand og næstformand, samt valg til ud-
valgsposter, der blev besat som følger: 

 
Formand: Gerd Karlsen  
(Thomas Jensen efterfølger Gerd Karl-

sen, når hun stopper som formand) 

Næstformand: Anette Ågård Nielsen 

KAB’s repræsentantskab: 

1. Erik Moesby Nordstrøm 
2. Gerd Karlsen 
3. Allan Vinje 
4. Thomas Jensen 

5. Annelise Refshauge 

Suppleanter til KABs repræsentant-
skab: De øvrige bestyrelsesmedlem-
mer er suppleanter. 

De almene Boligorganisationers 
Fjernvarmeudvalg i Farum (ABF): 

1. Jakob Nielsen FM 

2. Thomas Jensen FM 
3. Annelise Refshauge NV I 
4. Kurt Heinsø NV I 
5. Anette Ågård Nielsen NV II 

6. Jessie Christiansen NV II 
7. Karin Fuur SP 
8. Per Bergendorf SP 
9. Allan Vinje VU 

10. (åben) VU 

Farum Vandværk: 

1. Erik Moesby Nordstrøm 

Seminar 2018: 

1. Dorthe Hald 
2. Anette Ågård Nielsen 
3. Annelise Refshauge 

Delegerede til BL Kredsen: 

1. Hans Laustsen (selskabet) 
2. Anette Ågård Nielsen (selskabet) 

3. Thomas Jensen (selskabet) 
4. Erik Moesby Nordstrøm (selskabet 

og yderligere delegeret som bolig-

selskabets repræsentant i BL 
Kredsen ved næste valg) 

5. Annelise Refshauge (selskabet) 

6. Berit Sandfeld (selskabet) 
7. Jessie Christiansen NV II 
8. Michael Quist 
9. Allan Vinje 

10. Kurt Heinsøe 

Midtby projektet: 

1. Hans Laustsen 
2. Gerd Karlsen 

Følgegruppe Svanepunktet: 

1. Hans Laustsen 
2. Thomas Jensen 

3. Gerd Karlsen 
4. Anette Ågård Nielsen 

Følgegruppe Skovvang  
– nyt demensafsnit: 

1. Gerd Karlsen 
2. Anette Ågård Nielsen 
3. Erik Moesby Nordstrøm 

Følgegruppe Nybyggeri  
ved Flyvestation Værløse  
– familieboliger: 

1. Thomas Jensen 

2. Erik Moesby Nordstrøm 
3. Annelise Refshauge 
4. Michael Quist 

Miljøgruppen: 

1. Gerd Karlsen 
2. Thomas Jensen 
3. Hans Laustsen 
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4. Berit Sandfeld 
5. Kirsten Nielsen 

Forretningsudvalget Tovholder 

Kontakt: 

1. Erik Moesby Nordstrøm 

Sportsvænget Kontakt: 

1. Allan Vinje 

Ejerforeningen Skovvang: 

1. Anette Ågård Nielsen 
2. Erik Moesby Nordstrøm 

Skovvang Kontakt  
og generalforsamling: 

1. Erik Moesby Nordstrøm 

Ejerforeningen Farum Midtpunkt 

”Svanepunktet”: 

1. Anette Ågård Nielsen 
2. Erik Moesby Nordstrøm 

Svanepunktet Kontakt: 

1. Erik Moesby Nordstrøm 

Forvaltningsrevision:  
Beboerdemokrati Kontakt: 

1. Gerd Karlsen 

2. Anette Ågård Nielsen 

Renovation Kontakt: 

1. Hans Laustsen 

2. Palle Rye 

Vand og el Kontakt: 

1. Hans Laustsen 
2. Thomas Jensen 

3. Erik Moesby Nordstrøm 
4. Palle Rye 

Varme Kontakt: 

1. Annelise Refshauge 

2. Thomas Jensen 
3. Erik Moesby Nordstrøm 
4. Palle Rye 

Boligtilbudsudvalg  
i Bofællesskaberne Kontakt: 

1. Erik Moesby Nordstrøm (Top 13) 
2. Thomas Jensen (Toppunktet) 

Som forretningsfører for selskabet er ansat: 
KAB, Vester Voldgade 17, 1552 V. 

Ovenstående godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 23. november 2016. 
  

 

Folkevirke 
Af Niels, 112E 

Det at bidrage til fællesskabets bedste, ved en frivillig personlig indsats, har tidli-
gere været en væsentlig del af det KIT, der binder vort samfund sammen. Indstil-

lingen har været – hvad kan jeg gøre for fællesskabet? I dag spørges der ofte – 
hvad er der i det for mig? 

Der stilles krav før der ydes en indsats. I Farum Midtpunkt har vi oplevet, hvor-

dan nye kommende medlemmer i udvalg stiller krav, uden at fortælle hvad de 
kan bidrage med, så der skabes en merværdi for os i fællesskabet. Er det den nye 
virkelighed?  
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Bladudvalget på besøg hos den nye trykker 
Fotos: Berit, BU  

Tirsdag den 10. januar besøgte Bladudvalget og blokrådssekretæren PRinfoTre-
kroner, som fra dette nummer kommer til at trykke vores beboerblad.  

 
Foto: Projektleder Leif Nielsen viser Maiken, Tine og Tove en af trykkeriets mange maskiner 

 
Foto 1: Direktør Ole Nielsen, Tine, Tove og Maiken inspicerer et færdigt tryk 
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 

HEGN MOD MOTORVEJEN 

Der er hul i hegnet ud mod Hillerødmotorvejen. Driften har rettet henvendelse til 
Vejdirektoratet. Hvis I opdager flere huller, er det også dem, I skal kontakte.  

Vær opmærksom på den eventuelle fare det kan medføre, når I lufter hunde, går 
tur med børn eller lignende. 

LIDT MERE OM DE 4 HJERTESTARTERE I FARUM MIDTPUNKT 

De fire hjertestartere er 
nu alle kommet op. De 
er placeret i varmeska-
be, så batteriet på dem 

ikke bliver påvirket af 
vejrforhold. Skabene 
må kun åbnes, hvis 
man skal gøre brug af 

hjertestarterne. Når 
skabene åbnes, starter 
en hyletone, som har 

til hensigt at gøre 
eventuelle folk i nær-
heden opmærksom på, 

at der er en nødsituation. Ligeledes stopper hyletonen, når skabet lukkes.  

Alle hjertestarterne kan også benyttes på børn. 

Driften planlægger beboerkurser i brug af hjertestarterne  – de vil blive afholdt i 
løbet af foråret. 

FYRVÆRKERI ER FLOT  

– BARE IKKE DAGEN DERPÅ 

Det er dejligt, at beboerne i Farum Midtpunkt 
formår at byde nytåret velkommen med raketter 

og andet flot krudt. Dagen efter festlighederne 
ser det desværre ikke ligeså pænt ud, som det 
gjorde aftenen forinden. 

Gårdmændene bruger et hav af mandetimer på 

at få området til at fremstå præsentabelt igen – 
timer der kunne bruges andre steder. Derfor 
skal der herfra lyde en opfordring til alle beboe-
re om, at man næste år selv går ned og fjerner 

sit krudt, når det er krudtet af. Godt nytår!   
 

FAKTABOKS 

 
Udendørs oprydning 
15 mand brugte 7½ time 
- Dvs. 112½ time 

 

Indendørs oprydning 
6 mand brugte 6 timer  
- Dvs. 36 timer 

 
Driften har i alt brugt 
148½ time på at rydde 
op efter nytåret. 
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Kulde fra øst i E- og F-lejlighederne 

Hvornår får vi nye, tidssvarende skråvinduer? 
Af Per, 70E 

Foto: Berit, 38 2.S 
 

Jeg har nu i over 4 år – siden jeg flytte-
de ind i en E lejlighed – haft problemer 
med, at jeg ikke kan få det tilstrækkelig 

varmt i stuen med ”skråvinduerne”. 
Selvom jeg efterhånden kan få tempe-
raturen op på 19½-20 grader (hvis der 

ikke er frostgrader udenfor), så kom-
mer der kold luft ind fra vinduerne. 

 Jeg tror snart at der er forsøgt alt i 
de fire år – også fra ejendomskontorets 
side. 

Man har tætnet af flere omgange, brudt 
gulvet op og udbedret revner i beton-

væggene, så kold luft ikke længere 
blæser ind under gulvbrædderne, for-
klaret mange forskellige ting om, hvor-

dan radiatorerne skulle indstilles i de 
forskellige rum for at give den bedste 
varmefordeling. 

 Ligeledes har man forklaret at ud-
luftnings-”spjældet” i vindueskarmene i 

de nye terrassevinduer skal stå halvt 
åbne – også om vinteren – for at give 
den bedste luft/varme-cirkulation. Ef-

ter et bad skal døren til badeværelset 
stå åben i nogle timer, for at badevæ-

relset skal tørre, og derefter skal døren 
lukkes, for at der ikke bliver for 
koldt/suges for meget luft ud af lejlig-

heden – og sådan kan jeg blive ved. 

Den sidste løsning – som jeg kan se – 
er at erstatte den lange radiator under 

skråvinduerne med 2 nye (tidssvaren-
de) radiatorer, som så kan give nok 
varme til at forhindre, at man mærker 

kulde fra skråvinduerne. 

Jeg har talt med flere naboer, og de har 
samme problem. Nogle har ligefrem 

kondensvand i nederste kant af skrå-
vinduerne, som jo nok kan give fugt-

skader/skimmelsvamp. 

Jeg har prøvet at modvirke noget af 
kulden med at sætte gardiner op, som 

følger vinduernes skrå hældning, og jeg 
tror også det hjælper – men bruger 

dem selvfølgelig kun i den mørke peri-
ode af døgnet – da jeg nyder det fanta-
stiske lysindfald – som netop kommer 

fra de skrå vinduer (en af grundene til 
at jeg valgte lejligheden, og som mange 
gæster beundrer). 

Vil det ikke snart være den bedste 
løsning at udskifte de eksisterende, 

ikke tidssvarende gamle tolags ter-
moruder med NYE tidssvarende iso-
lerende termoruder – dels for at løse 

problemet med kuldeindfald udefra – 
dels for at spare på vores varmefor-

brug generelt? 

Kunne det tænkes at vi skulle have 
fokus på denne vigtige renovering i 

budgettet  
– gerne allerede i 2017/2018?  
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 PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER 

Af projektleder Bente Heltberg, KAB 

Renovering af indre gangstrøg 

Åbent Hus i prøvefeltet mandag den 20. februar 

Prøvefeltet er nu færdigt og klar til besigtigelse. Arbejdet med prøvefeltet har givet 

gode erfaringer både med hensyn til planlægning af arbejdet og med valg af de 
tekniske løsninger. 

Kom og se med dine egne øjne! Mandag den 20. februar 2017 fra kl. 13 - 15 og 
igen fra kl. 17 - 19 vil der være fri adgang til prøvefeltet i Bybækterrasserne 135 

og spindeltrappen 136 i blok 24. Der er adgang gennem begge gavldøre og gen-
nem døren ved spindeltrappen Bybækterrasserne 136. Der vil være repræsentan-
ter fra Ejendomskontoret. 

 
Foto: Berit, 38 2.S – 20.01.2017 

 
Foto: Berit, 38 2.S – 20.01.2017 

 

Informationsmøde mandag den 27. februar 

Informationsmødet om gangstrøgsprojektet holdes mandag den 27. februar 

2017 kl. 19 - 21 i Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15. 

På mødet vil du høre mere om: 

 Prøvefeltet – Hvordan er det lavet? Hvordan har det været for beboerne? 

 Logistik – Hvordan bliver arbejdet udført i en blok? Hvor lang er byggetiden? 

 Beboerforhold – Hvordan kan man færdes under arbejdet? Hvor længe bliver 

der spærret for adgang?  

 Økonomi – Hvad forventes det, at projektet kommer til at koste? 

… der vil også være tid til spørgsmål og debat.  



  

18 

Ikke i brug: Farum Midtpunkts afdelingsbestyrelse  
Af Berit, 38 2.S 

I alle almene boligafdelinger har man 
– eller kan man have – en afdelings-
bestyrelse, hvis beboerne ønsker at 

have indflydelse på, hvordan boligaf-
delingen drives. Er der ingen afde-
lingsbestyrelse, varetages afdelingens 
interesse af organisationsbestyrelsen 

– altså boligselskabets øverste ledel-
se. I Farum Midtpunkt har vi en afde-
lingsbestyrelse, men den er rent for-

mel. 

Gældende lovgivning og regelsæt for 
beboerdemokratiet kræver, at der 

som minimum afholdes ét afdelings-
møde og to afdelingsbestyrelsesmøder 
om året. Men det synes vi her i Fa-
rum Midtpunkt ikke giver beboerne 

tilstrækkelig indflydelse, så derfor 
valgte allerede de første beboere at 
etablere Blokrådet, Husmøderne og 
»Midtpunktet«, så alle beboere har 

mulighed for at få indflydelse på, 
hvad der skal ske i vores dejlige bo-
ligafdeling. Mere om dette senere. 

Farum Midtpunkt afholder sit formel-
le, årlige afdelingsmøde ½ time før 
blokrådsmødet i marts. Alle gældende 
regler overholdes naturligvis, så der 

er en helt traditionel dagsorden (se 
næste side), men det hele går meget 
hurtigt: Under pkt. 2 henvises til det 
forgangne års numre af »Midtpunk-

tet«, under pkt. 3 godkendes budget-
tet under forudsætning af, at Blokrå-
det efterfølgende gør det samme. Der 

er ingen forslag under pkt. 4, da afde-
lingsbestyrelsens kompetence ligger i 
Blokrådet, og under pkt. 5 er det en 
forudsætning for valg, at kandida-

terne overdrager deres kompetence til 

Blokrådet. Under pkt. 6 opfordres af-
delingsbestyrelsens formand traditio-
nelt til at give en omgang, hvilket han 

lige så traditionelt afslår. 

De to afdelingsbestyrelsesmøder – 
henholdsvis umiddelbart inden afde-
lingsmødet og umiddelbart efter blok-

rådsmødet – tager heller ikke lang tid. 
På det første godkender afdelingsbe-
styrelsen det forgangne års blokråds-

sager og -referater, på det andet kon-
stituerer afdelingsbestyrelsen sig. Og 
det er det. 

Afdelingsbestyrelsens og afdelings-

mødets kompetencer er altså over-
draget til Blokrådet og Husmøderne, 
som via blokrådssagerne i »Midtpunk-
tet« har muligheden for at få indfly-

delse. 

På husmødet debatterer mødedelta-
gerne de blokrådssager som beskrives 

i »Midtpunktet« og giver deres to 
blokrådsrepræsentanter mandat til at 
stemme for eller imod – eller undlade 
at stemme. Synes de i og for sig, at 

forslaget grundlæggende er godt, men 
mangler oplysninger, kan husmødet 
stille et udsættelsesforslag, som kun 

kræver, at ¼ af blokrådsrepræsen-
tanterne stemmer for, for at blive ved-
taget. Har de idéer som kan forbedre 
forslaget, kan husmødet stille et æn-

dringsforslag, som skal vedtages med 
almindeligt flertal. Udsættelses- og 
ændringsforslag som stilles af et 
husmøde, skal afleveres til Blokråds-

sekretariatet senest kl. 1800 den dag 
der er blokrådsmøde, så det kan 
mangfoldiggøres til mødet.  
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AFDELINGSMØDE 

Af BR-sekretariatet, BR-FU og  

Hans/38 2.R, afdelingsbestyrelsesformand 

 

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 

tirsdag den 7. marts 2017 

i Servicecentralen kl. 19
00

 

I forbindelse med blokrådsmødet tirsdag den 7. marts 2017 afholdes i henhold 
til vedtægterne for Furesø Boligselskab (jf. § 13) obligatorisk afdelingsmøde. 

Der indkaldes hermed til mødet med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde. 
3. Godkendelse af afdelingens budget for 2017-2018. 

Budgettet behandles i detaljer på det efterfølgende blokrådsmøde. 

Regnskabet for 2015-2016 fremlægges til orientering. 
4. Indkomne forslag  

– skal være os i hænde til Midtpunktet nr. 502 (marts) mandag den 13. fe-

bruar 2017, kl. 1800. 
5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Du kan opstille eller lade dig 

opstille på selve mødet. 

På valg for 2 år: Bent/34D, Berit/38.2.S, Christian/149D, Gerd/206B, 

Hedy/104F, Michael/452D og Steffen/300B. 

Herudover består afdelingsbestyrelsen af: Hans/38 2.R (formand), Anne 
Charlotte/239A, Erik/80F, Jakob/161B, Kirsten/34F, Per/15H, Stig/449A, 

Thomas/143F. 

6. Eventuelt. 

Alle beboere har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet.  

Hver lejlighed har 2 stemmer. 

 
Den 7. marts 2017, kl. kl. 1830 - 1900 afholdes afdelingsbestyrelsesmøde. 

I umiddelbar forlængelse af blokrådsmødet samles afdelingsbestyrelsen til nyt 
møde. 
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BR-sag 501.a:  

Ændring af Blokrådets Forret-
ningsorden 

Forslagsstiller: BR-FU og Blok 12 

Indledning: 

I forbindelse med behandlingen og 
vedtagelsen af ændringer til Blok-

rådets Forretningsorden, jf. Blok-
rådssag 500.b på Blokrådsmøde 500, 
besluttede Blokrådet, at ændringerne 
til § 17 og § 18 udgik af afstemnin-

gen, da der fra Blok 12 var kommet 
ændringsforslag hertil. Blokrådet be-
sluttede samtidig, at Blokrådets For-

retningsudvalg i samarbejde med 
Blok 12 skulle udarbejde en opføl-
gende blokrådssag vedrørende For-
retningsordenens § 17 og § 18. 

Huslejekonsekvenser: 

Denne blokrådssag har ingen husle-
jekonsekvenser. 

Læsevejledning: 

I nedenstående blokrådssag er nuvæ-
rende tekst, forslag til ændring samt 

begrundelse for forslaget stillet op 
under hinanden efterfulgt af et af-
stemningstema. Både i nuværende 
tekst og i forslagene er de ord, som 

foreslås ændret, markeret med gul. 

 Hvis du har brug for at læse hele 
»Grundloven« og Blokrådets Forret-

ningsorden, kan du downloade dem i 
et samlet dokument fra hjemmesiden 
farum-midtpunkt.dk, [Beboer] (øverst 
til højre), [Beboerdemokratiet] (knap-

perne til venstre), linket ”her” i anden 
tekstlinje – eller du kan rekvirere do-
kumentet i Blokrådssekretariatet. 

 Til orientering kan oplyses, at 
»Grundloven« og Forretningsordenen 
efter dette blokrådsmøde vil blive 

genoptrykt og husstandsomdelt med 

de vedtagne ændringer. 

BLOKRÅDETS  
FORRETNINGSORDEN 

Ændringer i Blokrådets Forretnings-
orden kan ske ved ordinær behand-
ling på et BR-møde (se § 20). 

§ 17, stk. 2 (nuværende tekst) 

BR-FU mødes mindst en aften i alle 
ulige uger – kl. 18.30 – for at varetage 

sine opgaver, herunder modtage per-
sonlige henvendelser fra beboere i ti-
den 19.00 – 20.00, samt mødes med 
udvalg og andre samarbejdsparter 

efter aftale. Desuden mødes BR-FU 
en time før blokrådsmøder. 

 Yderligere samarbejde i BR-FU sker 
via indbyrdes mail-kontakt. 

 P.t. er mødedagen mandag. 

§ 17, stk. 2 (forslag) 

BR-FU mødes mindst en aften i alle 
ulige uger – kl. 18.00 – for at varetage 
sine opgaver, herunder modtage per-
sonlige henvendelser fra beboere i ti-

den 19.00 – 20.00, samt mødes med 
udvalg og andre samarbejdsparter 
efter aftale. Desuden mødes BR-FU 

en time før blokrådsmøder. 

 Yderligere samarbejde i BR-FU sker 

via indbyrdes mail-kontakt. 

 P.t. er mødedagen mandag. Møde-
dag og -datoer offentliggøres i »Midt-
punktet« og på Farum Midtpunkts 
hjemmeside. Ændres offentliggjort og 

gældende mødedag, meddeles dette 
på et BR-møde inden ikrafttræden. 

Begrundelse 

Mødetidspunktet ændres fra kl. 18.30 
til kl.18.00, da det giver mere luft i 
sagsbehandlingen. 
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 Skulle praktiske forhold gøre det 

hensigtsmæssigt at skifte til en anden 
mødedag, er det noget rigeligt at skul-
le ændre Forretningsordenen blot 

herfor. 

Afstemningstema 1: 

Blokrådets Forretningsordens § 17, 
stk. 2 ændres som ovenfor beskrevet. 

§ 17, stk. 3 (forslag til tilføjelse) 

BR-FU stiller med de 3 længst sid-
dende medlemmer til det ordinære 

repræsentantskabsmøde i Furesø Bo-
ligselskab ultimo november. Indkal-
delse sker i henhold til ”Vedtægterne 
for Furesø Boligselskab”. 

Begrundelse 

Tilføjelsen skal synliggøre de gælden-

de regler. 

Afstemningstema 2: 

Blokrådets Forretningsordens § 17 

tilføjes et stk. 3 som ovenfor beskre-
vet. 

§ 17, stk. 5 (nuværende tekst) 

BR-FU har følgende dagsorden for 
sine møder: 

 Modtagelse af personlige henven-

delser 

 Gennemgang af mødeprotokollen 

 Gennemgang af post 

 Udveksling af information med 
driftsleder, driftschef, KAB, udvalg 

eller arbejdsgrupper 

 Eventuelt 

§ 17, stk. 5 (forslag) 

BR-FU har følgende dagsorden for 
sine møder: 

 Modtagelse af personlige henven-

delser 

 Godkendelse af referat 

 Gennemgang af post 

 Udveksling af information med 

driftsleder, driftschef, KAB, udvalg 
eller arbejdsgrupper 

 Eventuelt 

Begrundelse 

Ordet ”mødeprotokol” ændres til det 
mere tidssvarende ord ”referat”. Des-
uden ændres ordlyden fra ”Gen-
nemgang af mødeprotokol” til ”God-

kendelse af referat”, da der på mødet 

ENERGIHJØRNET 
Skal vi ændre afregnings-

form af el til vores boliger? 

Teknik/Miljø Udvalget (TMU) havde en 
artikel i MP 500, som oplæg til debat på 
blokrådsmødet i januar. 

Sagen går ud på, om vi skal ændre af-
regning af el til vores boliger efter et for-
delingsprincip på samme måde, som vi 
kender det i dag for vand og varme. 

Spørgelysten var stor, men debatoplæg-
get indeholdt intet om økonomi andet 
end, at TMU mener at der kan spares 
penge ved en ændring. 

Blokrådet var positiv for tanken, men så 
gerne en debat mere, hvor økonomien 
også indgår, inden der fremsættes en 
egentlig blokrådssag. 

TMU har lyttet, så i MP 502 vil der kom-
me et debatoplæg mere, hvori økonomi 
også indgår. 

Herefter drøfter vi sagen igen på blokrå-
dets møde i marts måned. 

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

hvad der er blevet ført til referat. Re-
feratet fremsendes derimod elektro-
nisk og godkendes allerede inden ef-

terfølgende møde. 

Afstemningstema 3: 

Blokrådets Forretningsordens § 17, 

stk. 5 ændres som ovenfor beskrevet. 

§ 18 (nuværende tekst) 

BR og dets udvalg bistås i arbejdet af 

en lønnet BR-sekretær. Dennes ar-
bejdsområde begrænses af den til en-
hver tid gældende arbejdsbeskrivelse 

for BR-sekretæren. 

§ 18 nyt stk. 1 (forslag) 

Personale, hvis arbejdsbeskrivelse 
primært omfatter betjening af bebo-
erdemokratiet, ansættes af Organisa-

tionsbestyrelsen, som har de lovmæs-
sige arbejdsgiverforpligtelser. Organi-
sationsbestyrelsen sammensætter et 
ansættelsesudvalg bestående af re-

præsentanter fra BR-FU og relevante 
BR-udvalg. Medlemmer af ansættel-
sesudvalget har tavshedspligt og skal 
have mulighed for at gennemlæse alle 

ansøgninger til stillingen. 

Stk. 2 

BR og dets udvalg bistås i arbejdet af 
en lønnet BR-sekretær. Dennes ar-
bejdsområde begrænses af den til en-

hver tid gældende arbejdsbeskrivelse 
for BR-sekretæren.  

Begrundelse 

Det nye stk. 1 varetager Blokrådets 
interesser i forhold til ansættelse af 

personale, hvis primære arbejdsom-
råde er betjening af beboerdemokrati-
et. Endvidere med henvisning til tu-

multen i forbindelse med den seneste 

ansættelse af BR-sekretær, er der be-
hov for, at Forretningsordenen afspej-
ler denne procedure således, at mis-

forståelser herom kan undgås i frem-
tiden. 

Afstemningstema 4: 

Blokrådets Forretningsordens § 18 

udvides som ovenfor beskrevet. 

BR-sag 501.b:  
Genbrugsen / Kik Ind 

Forslagsstiller: Genbrugsgruppen 

Vi er en gruppe beboere, der har taget 
bolden op og gerne vil forsøge at vide-

reføre beboeraktiviteten Genbrugsen. 
Vi er i gruppen enige om, at et nyt 
navn vil være gavnligt for at markere, 

at der sker noget nyt, og vi kan godt 
lide navnet Kik ind. 

Status pt er, at kælderlokalet er ryd-

det, og vi er nu i gang med at rydde 
lokalet ved Vestblokgangstrøget, så 
det kan renoveres. Aftalt med driften 
er, at lokalet skal være klar til hånd-

værkere 1. februar. 

Pengene til renoveringen er fundet: 

Vægge og gulve betales via driften. 

Nødvendig renovering af loft, el samt 
nyt låsesystem betales via den god-

kendte blokrådssag 499.c. 

Grunden til denne blokrådssag er, at 
pengekassen er tom. De genererede 

penge er brugt via blokrådssager: 

Nyt toilet ved Genbrugsen, sag 489.a: 
85.000 kr. 

Nye borde og stole i Selskabslokaler-
ne, sag 495.c: 150.000 kr. 
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Det er nødvendigt at have en opstart-

kapital, dels til indkøb af nødvendige 
småting som f.eks. kaffemaskine, el-
kedel, div. stik og ledninger, reparati-

onsmaling til blivende inventar – 
samt til en reception ved åbningen, 
som vi forventer vil ske i løbet af for-
året 2017. 

Uden at vi har lagt et endeligt budget, 
beder vi derfor med denne sag om en 

kredit på max. 15.000 kr. Det er tan-
ken, at pengene udbetales løbende 
mod udlevering af bilag. 

Udgiften konteres på konto 119-8990 
– Diverse, i indeværende regnskabsår. 
På kontoen er der på indeværende års 

budget (og på tidligere budgetter i fle-
re år) afsat 80.000 kr., og i regn-
skabsåret 2015-16 blev der brugt 
mindre end halvdelen. 

Uden for denne sag er, at det for 
gruppen er magtpåliggende, at de 

forhåbentlig genererede midler bruges 
til socialt arbejde i Farum Midtpunkt, 
fortrinsvis til børn og unge – altså at 
Blokrådet låser pengene til disse for-

mål. 

Huslejekonsekvenser: 

Sagen har ingen huslejekonsekven-
ser, men vil – ved en hurtig beregning 

– være en éngangsudgift på ca. 6,50 
kr. for en lille lejlighed og ca. 13,00 
kr. for en stor i indeværende regn-
skabsår. 

Afstemningstema: 

Blokrådet bevilger 15.000 kr. til ”Kik 

ind” som startkapital og til afholdelse 
af åbningsreception. Udbetaling og 
kontering sker som ovenfor beskre-

vet. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 31. december 2016 

Døgnforbruget for hele Farum Midtpunkt 
de seneste 3 måneder: 

Oktober: 480 m3/døgn 
November: 475 m3/døgn 
December: 474 m3/døgn 

Stabiliteten for hele Farum Midtpunkt ser 
ud til at fortsætte. 

Ser vi på udviklingen i forbrug i gruppen 
alene af blokke, som ikke er berørt af 
PCB-renovering og plejecenterbyggeri, 
får vi ved sammenligning med tidligere 
perioder: 

Dec. 2016 i forhold til  
dec. 2015 - besparelse: ca. 3 % 

Regnskabsåret 2016/17 
i forhold regnskabsåret 
2015/16 - merforbrug:  ca. 3 % 

Regnskabsåret 2016/17 
i forhold til referenceåret 
2006/07- besparelse:  ca. 18 % 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/Ole Andersen  
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 500 3. JANUAR 2017 
 

1. Godkendelse af dirigent (Henrik/BR-FU) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. m/bemærkn.) 

3. Godkendelse af referat fra december 2016 (Godk. u/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 

a. Indlæg fra gæster 

b. Blokrådets Forretningsudvalg 
c. Andre udvalg 

5. Blokrådssager: (afstemning:) 
a. Ændring af »Grundloven«, 2. behandling (27/0/1) 

b. Ændring af Forretningsorden (§ 3, § 4, stk. 4, § 6, 
  § 7, § 9, stk. 4, § 11: 
   27/0/1, 
  § 12, stk. 3: 25/2/1, 

  § 16, stk. 1 og 2: 
   27/0/1, 
  § 17 og § 18: 

   udsat 28/0/0) 
c. Indkøb til Bladudvalget (Trukket) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 

A Else Marie 202B 
 Mehmet 204B 
 Alice 208B 

11 Kirsten 34F 
12  

og 13 

Morten 38 2.S 
Jørn 47 2.B 

14 Hanni 55E 
 Ingvar 55E 

15 Anne 75D 
 Per 70F 
16 Erik 80F 

21 Niels 112E 
 Allan 108A 

24 Thomas 143F 
 Zuzette 143F 

Blok Navn Adresse 

26 Casper 163F 
 Jakob 161B 
33 Erling 262A 

35 Maiken 287E2 
 Mikkel 287E2 
36 Michael 294D 

41 Merete 401A 
 Bo 401A 

42 Niels 414F 
 Stema 414F 
43 Henrik 428D 

44 Mogens 437A 
 Gertrud 432A 

46 Michael N. 451A 
 Michael Q. 452D 

Gæster: Jan Cronqvist/KAB, Ole Andersen/TMU-konsulent 

Uden stemmeret: Palle/EJK 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Henrik/BR-FU godkendes som diri-
gent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes med be-
mærkninger: 
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Niels/STRU oplyser, at han har ind-
sendt en indsigelse til blokrådssager-

ne med henvisning til paragraffer i 
Forretningsordenen, og han finder det 
bekymrende, at BR-FU har valgt ikke 
at tage den med, idet paragrafferne 

bør overholdes. 

Henrik/BR-FU informerer om, at BR-
FU har valgt at afvise indsigelsen, da 

de kan konstatere, at Niels ikke udta-
ler sig på vegne af Strukturudvalget, 
men som enkeltperson. De øvrige 
medlemmer af Strukturudvalget har 

tilkendegivet, at de ikke er enige i 
indsigelsen. BR-FU forholder sig også 
uforstående overfor, hvordan Struk-

turudvalget kan lave indsigelser om 
at stoppe blokrådssager fra Bladud-
valget. Desuden finder BR-FU ikke 
indsigelsen vedrørende BR-FUs 

manglende kompetence til at rejse 
BR-sagerne om ændringer i hhv. 
Grundlov og Forretningsorden beret-
tiget, da blokrådet implicit gav BR-FU 

bemyndigelse til videre behandling 
ved sidste behandlingen af Grundlo-
ven på BR-møde 499. 

Niels/STRU og 112E pointerer, at 
man har ret til at udtale sig, når man 
er valgt som ordfører for et udvalg. 

Han understreger, at det i denne 
sammenhæng ikke er vigtigt, hvem 
der udtaler sig, men derimod at man 
holder sig til Forretningsordenens 

forskrifter. Han forklarer, at det er 
med henvisning til Forretningsorde-
nen, at indsigelserne er gjort. 

Henrik/BR-FU understreger, at BR-

FU ikke er enige i, at de ikke overhol-
der Forretningsordenens forskrifter. 
Strukturudvalget har haft rig mulig-

hed for at komme med indsigelser i 
løbet af processen, men dette er ikke 
sket.  

Niels/112E forklarer, at blokrådets 
kompetencer er underlagt Forret-

ningsordenen. 

Berit/38 2.S finder det svært for re-

sten af forsamlingen at forholde sig til 
diskussionen, da de ikke kender til 
indholdet af indsigelserne. Hun ud-
dyber, at hvis det handler om indsi-

gelse imod BR-FUs forslag om anden-
behandlingen af Grundloven, så er 
der intet lovstridigt i dette. 

Henrik/BR-FU kan godt forstå forvir-
ringen, så han læser første indsigelse 
op: 

”STOP: Her og Nu § lappeløsninger 

Strukturudvalget fremsætter herved 
en indsigelse til BR–sager 500a og b, i 
henhold til bestemmelserne i Blokrå-
dets Forretningsorden § 17. 

 BR-FU har ingen kompetencer til at 
rejse BR-sager, der kan varetages af 

udvalg, arbejdsgrupper eller dertil 
særligt udpegede. 

 Disse 2 BR–sager henhører under 

Strukturudvalget, et åbent udvalg 
nedsat af Blokrådet, hvor alle kan 
deltage. Derfor skal BR-sagerne 500a 

og b flyttes til Strukturudvalget. 

 At der i de 15 afstemningstemaer er 
et forslag om automatisk valg af 3 

BR-FU medlemmer, som repræsen-
tanter for FM til det ordinære repræ-
sentantskabsmøde i FURBO, er i strid 

med forretningsordens § 12 stk. 7 og 
§ 13. Der skal foretages direkte valg 
af Blokrådet. 

 Forslaget til et nyt stk. 1 i § 18 er 
populistisk og i strid med gældende 
regler for forretningsførelse. 

 At disse BR–sager er uden husleje-
konsekvenser er ukorrekt. 

Generelle betragtninger om ny struk-
tur ses i udvalgets artikel i MP495.” 

Henrik/BR-FU kommenterer, at han 
ikke ser et afstemningstema i frem-
sendte, hvilket blot er et yderligere 
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incitament for BR-FU i at fastholde 
tilbagevisningen. 

Casper/163F undrer sig over, at ind-
sigelsen kommer til anden-behand-
ling og ikke første. 

Niels/STRU forklarer, at han ikke har 
været til stede ved de sidste to møder, 

da han har været bortrejst.  

Erik/80F mener, at Niels stadig har 

haft mulighed for at orientere sig i re-
feraterne af de foregående møder. 

Niels/STRU opfordrer til, at Forret-

ningsordenen bliver læst og forstået!  

Henrik/BR-FU oplæser anden indsi-

gelse: 

”STOP: Indkøb til beboerblad  

Strukturudvalget arbejder målrettet 
mod at flytte alle beboerdemokratiske 
processer til digitale medier. Det 

skønnes derfor, at behovet for et trykt 
beboerblad kan begrænses, til en 
form for kvartals profilblad. Det har 

været muligt at producere bladet med 
den nuværende teknologi, Berit har 
udført et fantastisk arbejde, som vi 
kan være stolte af, så arbejdet klares 

sikkert også i overgangsperioden. 

 Regnskabsteknisk kan man ikke 
uden en bevilling bruge en besparelse 

på en konto til at dække en udgift på 
en anden konto.” 

Henrik/BR-FU gentager, at Struktur-
udvalget hverken har kompetence el-
ler bemyndigelse til at komme med 

indsigelser til Bladudvalget. 

Berit/BU mener ikke, det ligger inden 
for nær fremtid, at bladet kan ned-

lægges. Ifølge lovgivningen skal af-
stemningstemaer offentliggøres på 
tryk til beboerne. 

Casper/163F undrer sig på baggrund 
af Berits kommentar over, at man fo-

reslår en digital løsning, der ikke er 
for alle. 

Michael/STRU har opponeret mod 
Niels’ skrivelser men forklarer, at det, 
han tror, Niels mener, er, at man sig-

ter efter en løsning, der tilgodeser 
begge dele. 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 
ikke er yderligere kommentarer til 
dagsordenen. 

3. Godkendelse af  

referat fra december 2016 

Referatet godkendes uden bemærk-
ninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Jan Cronqvist (KAB) og  
Ole Andersen (TMU-konsulent) … 

… svarer på spørgsmål til indlægget i 
»Midtpunktet« ”Skal vi afregne for-
brug af el i vores boliger på samme 

måde, som vi i dag afregner forbrug af 
vand og varme?” 

Ole/TMU indleder med at fortælle, at 
man med etableringen af solceller og-
så ønsker at ændre på afregningen af 
el. Sagen ligger i øjeblikket stille, da 

man afventer myndighedsgodkendel-
se. TMU mener dog, at en ændring i 
afregningen af el vil være fordelagtig, 

uanset om der etableres solceller eller 
ej, hvorfor de vil rejse en blokrådssag, 
der omhandler dette. Artiklen i »Midt-
punktet« er at betragte som en mod-

ning af kommende blokrådssag. 

Michael/152D spørger, om det stadig 

er et krav, at lejlighederne har selv-
stændige målere ved etablering af sol-
celler. 

Ole/TMU svarer, at projektet med sol-
celler vil medføre, at de målere, der er 
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placeret i boligerne, forsat vil være 
der, men at de ikke vil tilhøre forsy-
ningsselskabet (Dong) men derimod 

Farum Midtpunkt selv. Dette vil være 
et krav, hvis der etableres solceller. 

Berit/38 2.S fortæller, at seniorbofæl-

lesskaberne allerede har et sådant 
system. Det er en stor fordel, da man 
sparer mange penge på udgifter til 

leje af målere. 

Ole/TMU supplerer, at Dong planlæg-
ger at udskifte alle målere, hvorfor 

målerafgiften i en periode vil blive 
endnu højere, end den er i dag, med 
Dong som leverandør. 

Henrik/Blok 43 spørger Ole, om det 

er korrekt forstået, at målerne under 
alle omstændigheder skal skiftes? 

Ole/TMU svarer, at det er korrekt, 

men spørgsmålet er, hvem der skifter 
dem. En fordel ved at etablere egne 
målere er bl.a., at el’en vil kunne kø-

bes til stortarif, hvorfor udgiften vil 
blive mindre. 

Casper/163F fortæller, at hans måler 

er den eneste i hans gruppe, der ikke 
er blevet udskiftet. 

Ole/TMU oplyser, at meldingen fra 

Dong ved et møde for et par måneder 
siden var, at de planlægger at skifte 
målerne i løbet af de næste par år. 
Han siger, at han ikke har noget 

kendskab til det skift, Casper omta-
ler. 

Jan/KAB supplerer, at Dong skifter 

målere, hvis de finder ud af, at de ik-
ke måler korrekt. Derfor vil der være 
nogen, som er skiftet. 

Casper/163F forstår ikke, hvorfor 
han så skal betale samme udgift til 
målerleje. 

Jan/KAB uddyber, at målerlejen lig-
ger på cirka 840 kroner. I stedet for 

at betale lejeafgift for knap 1600 må-
lere som man gør i dag, vil man kun 
skulle betale afgift af 26 målere. 

Casper/163F forstår ikke, hvorfor 
man vil skulle betale for at skifte de 
målere ud, der allerede er skiftet. 

Ole/TMU forklarer, at det er Dongs 
målere, og at de vil skulle udskiftes til 
Farum Midtpunkts egne målere – om 

de vil kunne overtages, ved han ikke.  

Mikkel/187E2 oplyser, at TMU kigger 

på dette, fordi det er en forudsætning 
for solcellerne. Når man genererer 
solcelleenergi, skal det gennem en 
måler, og her giver det kun mening, 

at det skal fordeles til så få målere 
som muligt. Mikkel er af den klare 
overbevisning, at de målere, der vil 

blive sat op af Farum Midtpunkt selv, 
ikke vil være de samme som Dongs, 
som er meget dyre – deraf den høje 
målerleje. Bimålerne, der vil skulle 

installeres i lejlighederne, skal ikke 
kunne levere el tilbage til nettet, og 
derfor vil de være billigere. 

Ole/TMU supplerer med, at man med 
et solcelleanlæg selv skal kunne afta-
ge den el, der bliver produceret, og 

derfor er det mest rationelt at betrag-
te hele Farum Midtpunkt som én af-
tager. Anlægget er dog bygget op på 
en måde, så det ikke er muligt blot at 

have én enkelt måler – det kræver 26 
styks. Som reglerne er i dag, er det 
ikke muligt at lægge de 26 målere 

sammen til én – det er netop det, 
TMU afventer godkendelse til at gøre.  

Erik/80F fortæller, at målerne i hans 

blok også er blevet skiftet. Han spør-
ger til, om transportafgifterne til Dong 
også bortfalder. 
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Jan/KAB formoder, at der skal beta-
les transportafgift på de 26 målere. 

 Han fortæller, at de er ved at un-
dersøge, om det er muligt at lave et 

solcelleanlæg, der placeres på hele 
langblokken – Blok A – så de kan 
bruge de 26 målere til at finde ud af, 

hvad der bliver brugt på en time, i 
forhold til det der bliver produceret. 
Dette er ikke undersøgt til bunds, og 
derfor er der ikke taget en beslutning 

i forhold til en sådan løsning. 

Michael/451A synes, det er et spæn-

dende projekt og spørger, hvad tids-
horisonten vil være på en omlægning 
af målerne. 

Jan/KAB vil umiddelbart tro, at der 

vil gå ½ - 1 år. 

Michael/452D spørger til, hvad der 

ligger af økonomi i det. 

Ole/TMU svarer, at økonomien i selve 
målerdelen vil fremgå af blokrådssa-
gen. Hvis man taler om simpel tilba-

gebetalingstid, vil han tro, den kom-
mer til at ligge på omkring 8 år. 

Henrik/Blok 43 spørger, om der kan 
være problemer i forhold til frit valg af 
forsyningsleverandører eller lignende. 

Jan/KAB svarer, at man ifølge lovgiv-

ningen har lov til frit at vælge el-
leverandør. 

Henrik/Blok 43 foreslår, at der laves 
en blokrådssag, som lægger op til de-
bat, så man på den måde kommer 

godt rundt om sagen, inden der træf-
fes beslutninger. TMU tager dette til 
efterretning. 

Per/70E fortæller, at han har en an-
den el-leverandør, og derfor vil han 

høre om forhandlingerne vil kræve, at 
man skifter tilbage til Dong eller Ra-
dius. 

Jan/KAB svarer, at dette umiddelbart 
ikke burde være nødvendigt. Det vil 

ikke have den store betydning, om 
der er en mindre andel af Farum 
Midtpunkt, der har andre leverandø-
rer. Alle vil være nødsaget til at opsige 

deres nuværende abonnement for at 
kunne gå over til bimålerne. 

Bo/401A mener, at der var beskrevet 
noget økonomi netop om dette i det 

oprindelige oplæg fra TMU – det må 
stå i et af Midtpunkterne. 

Michael/452D fortæller, at han også 
har valgt en anden leverandør. I den 

forbindelse gør han opmærksom på, 
at der kan være en bindingsperiode. 

Hans/TMU spørger, om det er alle 
målere, der bliver skiftet – uanset le-

verandør. 

Jan/KAB svarer, at alle målere umid-
delbart vil blive skiftet, så alle har 
samme type måler. På den måde bli-

ver det muligt at lave en dataopsam-
ling på alle målere.  

Mikkel/287E2 mener ikke, at man må 
tage folks målere ned uden at infor-

mere leverandøren herom. De, der er i 
en bindingsperiode, vil blive tilmeldt 
den eksisterende leverandør på den 
nye måler. 

Anne/75D synes, det er et rigtig godt 

initiativ. Hun foreslår, at debatten 
gemmes, indtil debatoplægget kom-
mer fra TMU. 

Berit/38 2.S finder, at den aktuelle 

debat er et godt udgangspunkt for 
TMU i deres videre arbejde med sa-
gen. Derfor mener hun, at debatten 

bør tages nu.   

Niels/414F forklarer, at kabler og må-
lere tilhører Dong/Radius, og det vil 
de blive ved med at gøre. Det er kun 
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forbruget, der går via en eventuel an-
den leverandør. 

Jan/KAB orienterer om, at der ved 
gennemførelse af projektet, vil være 

26 målere tilbage, der tilhører Dong 
/Radius. Han har fået oplyst, at kab-
lerne faktisk er Farum Midtpunkts 

egne. 

Casper/163F vil høre, om Dong har 

nogen indflydelse på, om projektet 
kan gennemføres eller ej. 

Jan/KAB mener, at det afgørende er, 
at det lovmæssige kommer på plads, 

så man kan bruge de 26 målere til 
solcelleanlæg. 

Henrik/Blok 43 opfordrer endnu en 
gang til, at der udarbejdes et oplæg til 
debat inden den endelige blokråds-

sag. På den måde kan de forskellige 
problemstillinger, der måtte være, 
samt økonomien blive belyst bedst 
muligt.  

4.b Blokrådets Forretningsudvalg 

og Ejendomskontoret 

Fartdæmpere 

Palle/EJK forklarer, at der som led i 

miljøsagen er blevet lagt fartdæmpere 
(”skildpadder”) på stamvejene for at 
beskytte bløde trafikanter, der hvor 
miljøstien krydser. Fartdæmperne er 

blevet sat op inden jul, men nogle af 
dem er gået løs. Palle ved ikke, om 
det skyldes for høj fart, når man pas-

serer, eller om det er andre forhold, 
der har forårsaget det – entreprenø-
ren er sat på sagen. 

 Der har været klager over, at fart-
dæmperne er til gene, når man pas-
serer dem – de 4-5 klager, som er sti-

let til driften, er blevet sendt videre til 
BR-FU og Miljøfølgegruppen. 

Erling/262A spørger, om Palle kan 
konkretisere indholdet af klagerne. 

Palle/EJK svarer, at de fleste klager 
omhandler, at fartdæmperne er gene-

rende at passere med den tilladte ha-
stighed (30km/t). En af klagerne 
kommer fra en person med dårlig ryg, 
som derfor finder dem meget gene-

rende. 

Thomas/143F og Miljøfølgegruppen 
(MSFG) undrer sig over den anderle-

des løsning, der er valgt mellem fod-
boldbanen og Aktivitetspladsen. Dels 
kan dæmperne ikke ses i mørke, da 
de ikke er udstyret med refleks, dels 

er der lagt to felter ud – det mener 
han ikke var aftalen. 

Palle/EJK vil undersøge dette. 

Per/70E fortæller, at han har været 
stor fortaler for fartdæmpere, men 
han må indrømme, at de her er eks-
tremt ubehagelige – de dæmper ikke 

kun ned til 30 km/t, men ned til 15 
km/t. 

Kirsten/34F synes også, de er vældig 

ubehagelige og har også haft en be-
kymring for folk med rygproblemer – 
hun overvejer, om man kan nøjes 
med 3 rækker. Hun efterlyser, om 

man evt. kunne lave en prøve med 
dette i Paltholmterrasserne. Hun har 
desuden bemærket, at nogle af de 

chikaner, der er gået løs, kun har væ-
ret boltet med 2 bolte fremfor 4 – der 
er dog rettet op på dette. 

Palle/EJK siger, at det ikke er en 

driftssag. Dog vil han anbefale, at de, 
der er sat op, bliver testet i en perio-
de. Det man kan konstatere ved nu-

værende løsning er, at den virker. 
Dermed ikke sagt at man ikke kan 
teste en anden løsning på et senere 
tidspunkt. 

Kirsten/34F har tænkt på, om der 
kunne laves et par ekstra rækker 
med fartdæmpere mellem Blok 11 og 
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12, fordi der er mange, der kører med 
høj hastighed i starten af stamvejen. 
Denne løsning ville skabe en jævn lav 

hastighed. 

Casper/163F er enig i, at fartdæm-

perne burde sættes op langs hele 
stamvejen/stamvejene. Han kom-
menterer yderligere, at den måde 
hvorpå fartdæmperne ved Aktivitets-

pladsen er sat op, forårsager, at folk 
kører slalom rundt om dem – dette 
må der gøres noget ved øjeblikkeligt.  

 Han mener desuden, at grunden til 
at nogle af chikanerne har revet sig 
løs er, at der kører for tunge lastbiler 

over. 

Palle/EJK kommenterer, at bilernes 

vægt ikke burde være et problem for 
fartdæmperne. Han fastslår atter, at 
det ikke er en driftssag, men at det er 
miljøsagen, der har truffet beslutnin-

gen vedr. fartdæmpning. Driften har 
talt om, at en løsning ved Aktivitets-
pladsen måske kunne være at sætte 

et par stolper med refleks eller lys, 
som forhindrer, at der køres slalom 
udenom chikanerne. 

Casper/163F mener stadig, at der bør 
gøres noget nu – betonklodser kunne 
måske være en midlertidig løsning. 

Palle/EJK svarer, at han selvfølgelig 
vil kigge på det. 

Mikkel/287E2 undrer sig over, at 
vinklen på fartdæmperne er skiftende 
fra sted til sted, og at man ved Ny-

gårdterrasserne har valgt at placere 
dem oveni et kloakdæksel. Han synes 
også, det er en god idé med flere chi-
kaner, men han mener, at man bliver 

nødt til at placere dem efter den før-
ste blok for at undgå kø ved indkørs-
len fra Frederiksborgvej. 

Gertrud/432A er helt enig i, at der 
bør være fartdæmpning, men hun 

synes, at løsningen er meget voldsom. 
Hun er generet af chikanerne og kom-
menterer, at hvis antallet af indsigel-

ser imod dem er afgørende, så afgiver 
hun gerne en. 

Henrik/dirigent samt andre i salen 

svarer, at det vist ikke var det, Palle 
mente – og det kan Palle kun bakke 
op om. 

Michael/452D undrer sig over, at chi-

kanerne er lagt midt i fodgængerfel-
tet. Michael kører selv i en transpor-
ter, og han kommer over uden ube-

hag ved at trække over i den ene side, 
og så køre lidt på skrå – så rammer 
man blot et par af chikanerne, men 
effekten er den samme. 

Berit/38 2.S og MSFG fortæller, at 
hun var med inde over, da fartdæm-
perne blev afprøvet. Hun kontaktede 

Ejendomskontoret, da hun så, de var 
blevet lagt i rækker af 4, og forklarin-
gen var, at ingen af de andre afprøve-
de mønstre havde den ønskede effekt. 

Hun kan ved selvsyn konstatere, at 
den nuværende løsning virker. 

Anne/75D fortæller, at hun på trods 

af børn i bilen, flødeskumskager på 
forsædet samt 4 diskusprolapser i 
ryggen mener, at løsningen er fin – 
det handler om at sænke farten nok. 

Hun synes, der skal lægges flere. 

Zuzette/143F supplerer, at hun sy-
nes, det er en fantastisk løsning, der i 

øvrigt fungerer efter hensigten. Det 
handler bare om at sætte farten ned. 
Ligesom Anne er hun fortaler for fle-
re. Hun bemærker desuden, at der 

ikke er noget sted at parkere, når 
man skal af med sit affald, hvis der 
sættes betonsøjler op ved Aktivitets-

pladsen som omtalt ovenfor. 

Hans/MSFG er glad for, at fartdæm-
perne virker. Han fortæller, at det er 
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et tiltag, der er lavet under Miljøsa-
gen, udført af eksperter, så alt er som 
det skal være. Hvis man ønsker at 

sætte flere op, lave om på dem eller 
lignende, så skal der en blokrådssag 
til, da Miljøsagen er afsluttet. Derfor 

opfordrer han ligesom Palle til at prø-
ve det af i en periode og dermed ikke 
foretage nogen ændringer nu. 

Per/70E er stadig positiv overfor fart-
dæmperne men foreslår, at der kunne 

skiltes med en anden hastighedsbe-
grænsning. Det ville være passende, 
da man ikke kan køre over dem med 

de tilladte 30 km/t. 

Skader over jul og nytår 

Palle/EJK fortæller, at nytåret har 
kostet nogle brevkasser, skralde-
spande og ruder, hvilket beløber sig 
på cirka 65.000 kr. Set i en større 

sammenhæng (jf. tidligere ødelagte 
dørstationer) er det forholdsvist billigt 
sluppet. 

Casper/163F ser et stort problem i, 

at ødelagte brevkasser også betyder, 
at uvedkommende kan komme ind i 
gangstrøgene. Han mener ikke, at 
størrelsen af beløbet bør være suc-

ceskriteriet, og han finder de 65.000 
kr. lavt sat. 

Hanni/55E spørger Casper, om han 
har et konkret forslag til, hvad man 

kan gøre ved det. Hanni tror ikke, der 
er så meget at gøre, og hun mener, vi 
skal være glade for, at det ikke blev 
værre. 

Henrik/428 mener, at ødelæggelserne 

skal ses i forhold til, hvor mange der 
bor i Farum Midtpunkt – og på den 
baggrund mener han ikke, det er 

værre end andre steder. 

Casper/163F spørger til, hvad sam-
menligningen med sidste år er – set i 
forhold til ødelagte ting. 

Palle/EJK vil prøve at finde tallene 
frem, det er jo en relevant betragt-

ning. Med det sagt er det måske end-
nu mere relevant at sammenligne 
med boligområder i kategori med Fa-
rum Midtpunkt. Uanset hvad man 

sætter som succeskriterie, så er det 
et faktum, at udgiften, der påhviler 
Farum Midtpunkt, er mindre, end 
den kunne have været ved ødelagte 

dørstationer som tidligere. Det med at 
sikre, at uvedkommende ikke ophol-
der sig i blokken, mener han, er en 

helt anden diskussion. 

Mikkel/287E2 roser driften for, at det 

kan gøres for 65.000 kr. Han foreslår, 
at man fremover for at undgå ødelag-
te skraldespande åbner dem i bun-
den. 

Mogens 437A oplyser, at driften kan 
lægge en dørstation til regnskabet – 

han har meldt den. 

Gulv i Blok 41 

Gulvet er tidligere blevet ”0-stillet”, og 
den ændrede vaskeprocedure ser sta-
dig ud til at være en god løsning – 

gulvet ser pænt ud. 

Belysning på Miljøstien 

Der har længe været udfordringer 
med belysningen på Miljøstien. Drif-
ten har rykket entreprenøren flere 

gange, så de er på sagen. 

Berit/38 2.S oplyser, at der også 
mangler lys i Svanepunktskiltet i P-

niveau mellem blok 12 og 13 ud mod 
Bybækskolen. 

Cykelrum i gavlene i P-niveau 

Projektet er afleveret, og cykelrum-
mene er lejet ud. 

Rotter 

Palle/EJK orienterede på sidste BR-
møde om, at man efter gentagne mis-
lykkede forsøg på at fange en rotte i 
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samråd med kommunen havde valgt 
at lægge gift ud. Rotten har spist af 
giften, og man kan se, at den ikke 

færdes i lejligheden mere. Den ligger 
højst sandsynligt død et eller andet 
sted – men den er endnu ikke blevet 

fundet, men der går nok ikke længe, 
førend man lugter sig frem til den. 

 Derudover er der fanget/skudt 586 
rotter i rottespærrerne i kloakken ved 
Blok 11 og 12 siden juni. 

Stålportal ved Birkhøjterrasserne 

Portalen blev påkørt d. 30. januar, 
hvilket betød at den blev rykket op af 

jorden og hang i en faretruende vin-
kel over stamvejen. Driftspersonale 
omdirigerede trafikken, da de opda-

gede, hvad der var sket. Driften har 
kigget videomateriale igennem fra 
området samt talt med vidner, så sa-
gen er blevet politianmeldt, eftersom 

nogen har set det samt er kørt fra det 
uden at reagere. 

Michael/452D fortæller, at det er an-
den gang inden for et par år, at porta-

len er blevet påkørt. Han kommente-
rer, at portalerne kunne gøres mere 
synlige med et andet farvevalg end 
det nuværende. Man kunne eventuelt 

også udstyre dem med kæder. 

Palle/EJK informerer, at driften har 
vendt dette. De vil tage den videre til 
FAU og finde en løsning i samarbejde 
med dem. 

Casper/163F supplerer, at det også 

kunne være en idé, at portalerne var 
bedre belyst samt at få bedre belys-
ning i indkørslen. 

Palle/EJK lader en kort bemærkning 

falde om, at de gange portalerne er 
blevet påkørt, er det sket i dagtimer-
ne. 

Henrik/dirigent afslutter debatten 
med at understrege vigtigheden af, at 

man har portalerne. 

Nøglebrikker til Falck 

Der har tidligere været talt om, at 

Falckreddere ikke var i besiddelse af 
nøglebrikker til de indre gangstrøg. 
Efter samtale med kørselslederen fra 
den lokale Falckstation er driften ble-

vet orienteret om, at ambulancerne 
ikke er at betragte som stationære. 
Det vil sige, at de brikker, der skulle 
ligge i ambulancerne, hurtigt ville en-

de i ambulancer, der var placeret i 
andre afdelinger. Derfor er den ellers 
gode idé problematisk at udføre i 

praksis. 

Casper/163F spørger, om man har 
overvejet en løsning med nøglerør. 

Maiken/BR-sekretær mener, at dette 
vil medføre samme problematik. 

Casper/163F mener dog, at nøglerør 

udstyret med kode kunne være en 
løsning. 

Michael/452D har overvejet, om man 

kan udnytte, at låsesystemet i dørene 
kan opkobles til mobiltelefoner i for-
hold til, at Falck kan få adgang til 
blokkene. 

Kirsten/34F fortæller, at man skal 
ned og åbne. 

Henrik/dirigent opfordrer til, debatten 
stopper her og bemærker afslutnings-
vis, at han er sikker på, at Falck nok 
skal komme ind, hvis de har brug for 

det. 

Mødedatoer samt afrapportering  
fra udvalg, arbejdsgrupper og  

følgegrupper 

BR-FU minder om, at udvalg, ar-
bejdsgrupper og følgegrupper skal 
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huske at melde dato for kommende 
møde til blokrådssekretariatet, så det 
kan blive offentliggjort på hjemmesi-

den (jf. Forretningsordenen § 12, stk. 
4). Desuden skal udvalg mv. afrap-
portere mindst én gang i kvartalet til 

Blokrådet om deres arbejde. Dette 
skal helst ske ved BR-møderne – al-
ternativt ved skriftlig afrapportering, 
der offentliggøres i Midtpunktet (jf. 

Forretningsordenen § 12, stk. 5). BR-
FU opfordrer kraftigt til, at afrappor-
teringer på BR-møderne sendes til 
sekretariatet inden mødet (inden 

deadline kl.18) så det kan blive skre-
vet ind under meddelelser. 

Michael/451A bemærker, at hvis det 

havde været tilfældet, så var man og-
så orienteret om kommende budget-
møde. 

Der opponeres mod dette i salen, da 

der har været orienteret om budget-
mødet i Midtpunktet i de sidste 3 
måneder. 

BR-FUs beføjelser i forbindelse  

med kontakt til KAB (i forlængelse 
af debatten på BR-møde 499) 

I forlængelse af debatten på sidste 
BR-møde har BR-FU undersøgt, hvad 

Forretningsordenen siger om deres 
beføjelser til at rette direkte henven-
delse til administrator (KAB). 

 I Blokrådets Forretningsorden § 17, 

stk. 1 og stk. 3 står følgende: 

§17, stk.1: 

”BR-FU er BRs sekretariat og vareta-
ger således normalt alle praktiske op-

gaver i forbindelse med BR-møder. BR-
FU ekspederer BRs beslutninger og 
fungerer som BRs forretningsfører mel-
lem møderne, herunder forestår korre-
spondancen og anden kontakt med 
KAB og andre i det omfang, dette ar-
bejde ikke kan varetages af udvalg, 

arbejdsgrupper eller andre dertil sær-
ligt udpegede.” 

§17, stk. 3: 

”BR-FU har pligt til at holde sig orien-
teret om, hvad der sker på ejendom-
men, samt om arbejdet i BRs udvalg. 

BR-FU har derfor ret til at indkalde 
driftsleder, driftschef, KAB og ud-
valg/arbejdsgrupper til møde.” 

Ud fra ovenstående vurderer BR-FU, 
at de ikke har handlet i modstrid med 
gældende regler. 

Fællesmøde med politi,  
kommune og boligselskab 

Grundet de mange henvendelser om 

utryghed i Farum Midtpunkt i forbin-
delse med blandt andet ulovligt op-
hold på de indre gangstrøg og rygning 
af hash, har BR-FU presset på for at 

få et møde mellem beboere og politi i 
stand. Politiet har sat mødedatoen til 
d. 31. januar 2017, kl.18.30 til 20.30. 
(Ref. anm.: Senere ændret til kl. 19 til 

21.) 

Henrik/BR-FU retter også en tak til 
Furesø Boligselskab i forhold til oven-

stående. 

Casper/163F forhører sig, om mødet 

er åbent for alle beboere, hvilket Hen-
rik bekræfter. 

Thomas/FURBO håber på, at dagsor-

den for mødet kan nå at komme med 
i kommende »Midtpunktet« 501. 

Debat inden blokrådssager 

BR-FU opfordrer til en mere debatori-
enteret tilgang til blokrådssager, da 
sagerne på den måde bliver mere 
gennemarbejdet, og at man derfor bli-

ver mere afklaret med, hvad der 
stemmes om. Ved en sådan procedu-
re bliver det muligt at gengive debat-
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ten på et efterfølgende husmøde, in-
den man tager endelig stilling til af-
stemningstemaet. Det var sådan sa-

gen, om de aktuelle ændringer af 
funktionstid samt antallet af med-
lemmer i BR-FU blev behandlet, og 

det forløb har der udelukkende været 
positive tilkendegivelser af. 

Berit/38 2.S understreger, at det al-

drig nogensinde har været forbudt at 
debattere sager, inden de bliver rejst. 

4.c Andre udvalg 

Bolignetudvalget (BNU) 

Michael/BNU orienterer om, at der til 

morgen (læs: d. 2/1-17) var et udfald 
af internetforbindelsen i et par timer. 
Forklaringen på, at der ikke kom en 
besked fra DKTV var, at problemet 

opstod udenfor tidsrummet kl. 8-22. 

 Den 3/1-17 er der møde, hvor der 
bliver fulgt op på udbudsrunden. 

Seniorklubben 

Torben/formand meddeler, at Senior-

klubben d. 13/12-16 er blevet røgfri. 
Seniorklubben byder gerne flere med-
lemmer velkommen.  

5. Blokrådssager 

BR-sag 500.a:  
Ændring af »Grundloven«,  

2. behandling 

Casper/163F fremlægger muligheden 

for, at afstemningen ved denne sag 
tages samlet, eftersom det jo er an-
den-behandlingen. 

Henrik/BR-FU svarer, at BR-FU netop 
ville stille dette til forslag. 

Alle tilslutter sig denne afstemnings-

form. Der er 28 stemmeberettigede i 
salen, eftersom 2 beboere har forladt 
mødet. 

Afstemning 

Ændringerne i »Grundloven« (2. be-

handling) vedtages med 27 stemmer 
for, ingen stemmer imod og en enkelt 
blank stemme. 

BR-sag 500.b:  
Ændring af Forretningsorden 

Der er ændringsforslag fra Blok 12 til 

henholdsvis § 17 og § 18. 

Ændringsforslag til § 17, stk. 2 

Sidste sætning: ”P.t. er mødedagen 
mandag.” erstattes med 

”Mødedag og -datoer offentliggøres i 
beboerbladet »Midtpunktet« og på Fa-

rum Midtpunkts hjemmeside. Æn-
dres gældende mødedag, meddeles 
dette på et BR-møde i god tid inden 

ikrafttræden.” 

Begrundelse: 

Skulle praktiske forhold gøre det 
hensigtsmæssigt at skifte til en anden 

mødedag end mandag, er det rigeligt 
voldsomt at skulle ændre Forret-
ningsordenen blot af denne grund. 

Ændringsforslag til § 18 

§ 18, stk. 1 
Lønnet personale, hvis arbejdsbeskri-

velse primært omfatter betjening af 
beboerdemokratiet, ansættes af Or-
ganisationsbestyrelsen, som har de 
lovmæssige arbejdsgiverforpligtigel-

ser. 
 Til ansættelsessamtaler med de af 

Organisationsbestyrelsen udvalgte 
ansøgere sammensættes et ansættel-
sesudvalg bestående af repræsentan-
ter for relevante BR-udvalg. Ansættel-

sesudvalget har tavshedspligt. 

§ 18, stk. 2 

BR og dets udvalg bistås i arbejdet af 
en lønnet BR-sekretær. Dennes ar-

bejdsområde begrænses af den til en-
hver tid gældende arbejdsbeskrivelse 
for BR-sekretæren. 
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Begrundelse: 

På baggrund af den tumult der var i 
forbindelse med den seneste ansæt-
telse af BR-sekretær, synes vi, at For-
retningsordenen skal afspejle den 

rent faktiske procedure, så misforstå-
elser herom kan undgås i fremtiden. 

Henrik/BR-FU anbefaler, at de to pa-
ragraffer, der er kommet ændrings-
forslag til (altså § 17 & § 18) udgår 

helt af afstemningen, hvorefter BR-FU 
i samarbejde med Blok 12 vil udar-
bejde en ny blokrådssag for netop 
disse. Dette giver mulighed for, at de 

nye ændringsforslag kan bearbejdes 
på husmøderne. 

Morten/Blok 12 synes, det er en god 
løsning. 

Henrik/dirigent går til afstemning for 
en eventuel udsættelse af behandlin-
gen af § 17 og § 18. For at udsættel-
sen kan ske, skal mindst ¼ af de til-

stedeværende blokrådsrepræsentan-
ter stemme for, dvs. mindst 7 stem-
mer for (jf. § 9 Forretningsordenen). 

Afstemning 

Udsættelsen af ændringer til § 17 og § 

18 vedtages med stemmefordelingen 
28 for, ingen stemmer imod og ingen 
blanke stemmer. 

Og derefter stemmes der om de øvrige 

ændringer: 

Afstemning 

Ændringerne til § 3 vedtages med 27 
stemmer for, ingen stemmer imod og 
en blank stemme. 

Ændringerne til § 4, stk. 4 vedtages 
med 27 stemmer for, ingen stemmer 
imod og en blank stemme. 

Ændringerne til § 6 vedtages med 27 
stemmer for, ingen stemmer imod og 

en blank stemme. 

Ændringerne til § 7 vedtages med 27 

stemmer for, ingen stemmer imod og 
en blank stemme. 

Ændringerne til § 9, stk. 4 vedtages 
med 27 stemmer for, ingen stemmer 
imod og en blank stemme. 

Ændringerne til § 11 vedtages med 
27 stemmer for, ingen stemmer imod 
og en blank stemme. 

Ændringerne til § 12, stk. 3 vedtages 
med 25 stemmer for, 2 imod og en 
blank stemme.  

Ændringerne til § 16, stk. 1 og stk. 2 
vedtages med 27 stemmer for, ingen 
stemmer imod og en blank stemme. 

Berit/38 2.S er lidt bekymret i forhold 
til, hvordan man fremover vil håndte-
re, hvis et FU-medlem fratræder i 

”utide”, og blokken ikke har mulighed 
for at stille med en anden beboer (jf. 
ændringerne i § 16). Hun mener dog, 
at man godt kan tage det ud, og så 

tage det op, hvis det bliver aktuelt. 

BR-sag 500.c:  
Indkøb til Bladudvalget 

Erik/80F foreslår, at sagen udsættes 
til kommende møde, da kun halvde-

len af Bladudvalget er til stede. 

Michael/452D synes, at medmindre 

de tilstedeværende medlemmer af 
Bladudvalget ønsker dette, så bør 
man rejse sagen og tage debatten nu. 
Sagen er grundigt fremlagt, men hvis 

det viser sig, at der dukker noget op 
under debatten, kan man jo altid 
vælge at trække behandlingen der. 

Erik/80F tilslutter sig dette. 

Anne/75D fortæller, at hun har sid-

det som leder af en it-virksomhed, der 
udviklede computerspil, i 11 år, og 
hun synes, det er et voldsomt beløb 
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at bruge 52.000 kr. på Macbooks. Det 
arbejde, der skal udføres, kan sag-
tens klares på en almindelig pc – 

f.eks. en Lenovo til 4-5.000 kr. Hun 
fortæller også, at man i stedet for at 
købe licenser stykvis kan lease dem 

for 220 kr./md per person. Office-
pakken kan også gøres billigere med 
Office 365. Anne mener, at der bør 
evalueres på, hvad de ønskede pro-

dukter – hardware som software - 
skal bruges til. Man behøver ikke det 
dyreste udstyr for at kunne lave no-
get, der skal køre godt. Hun tilbyder 

at hjælpe Bladudvalget med at stille 
et nyt forslag op. 

Thomas/143F er enig med Anne. Han 
mener også, at der er meget at spare 

på indkøb af hardware og licenser. 
Han kommenterer også på, at der er 
nogle skattemæssige forhold, der skal 

afdækkes, når man stiller udstyr til 
rådighed. Thomas føler sig ikke over-
bevist om, at InDesign er den rette 
løsning. 

Søren/38 2.T fortæller, at hans for-

udsætning for at udtale sig er, at han 
har arbejdet i den grafiske branche i 
mere end 50 år, hvor han bl.a. har 

været ansvarlig for produktionen. 
Han studser over, at Bladudvalget i 
blokrådssagen udtrykker, at de øn-
sker at forny sig samt følge udviklin-

gen, da han ikke mener, at dette har 
sammenhæng med den faktaboks, 
der præsenteres. Han orienterer om, 
at Mac som definerende for udarbej-

delse af grafik – også i grafiske virk-
somheder – er historie. Søren kan i 
øvrigt fortælle, at Mac tilbage i 2012 

mistede 30 % af markedet – i andet 
kvartal af sidste år mistede de yderli-
gere 12 %. Andre pc’ere er på fuld 
højde med Mac – både hvad angår 

hurtighed og evne til at håndtere gra-
fiske programmer – herunder Adobes. 
Han mener, at indkøb kan gøres for 

under halvdelen af det fremlagte be-
løb. 

Tine/BU svarer Thomas, at de har 
lagt vægt på, at maskinerne udeluk-
kende skulle bruges til at producere 

bladet – der vil således ikke ligge no-
get på af privat karakter, hvorfor hun 
ikke mener, at der skal tages højde 
for skattemæssige forhold. Derudover 

siger hun, at de i Bladudvalget meget 
gerne vil tage imod vejledning. 

Søren/38 2.T svarer, at han gerne 
hjælper Bladudvalget med dette. Han 
kommenterer yderligere, at en frem-
tidssikring må være, at så mange som 

muligt i Farum Midtpunkt kan delta-
ge i arbejdet, hvilket han ser som 
endnu et argument for at vælge al-

mindelige pc’ere, da stort set alle har 
en sådan. 

Michael/451A mener, at man bør for-

holde sig til det konkrete forslag, som 
Bladudvalget har stillet. Det er sagen 
uvedkommende, om det er Apple eller 

Windows. Man bør værdsætte og 
bakke op om, at der er nogle ildsjæle, 
der har meldt sig i Bladudvalget, frem 
for at hakke på hinanden. Bladudval-

get bør støttes i den måde, de gerne 
vil arbejde på – jf. deres forslag. Bak 
op eller afvis det – det er spild af tid 
at diskutere tekniske detaljer. 

Jakob/Blok 26 fortæller, at de også 
undrede sig over de meget dyre 

Mac’ere, eftersom InDesign kører lige-
så fint på pc’ere. 

Kirsten/Blok 11 orienterer, at de er 

meget glade for det blad, der er, og 
derfor ser de ikke det behov, som 
Bladudvalget udtrykker, hvorfor de 

ikke bakker op om sagen. Det er 
uhensigtsmæssigt mange penge at 
bruge. 



  

 37 

Erling/Blok 33 slår fast, at der ikke er 
nogen tvivl om, at Berit har gjort et 

fantastisk stykke arbejde. Han me-
ner, at debatten har frembragt nye 
relevante forslag, hvorfor opfordrin-
gen fra ham lyder at trække det til 

næste gang. 

Gertrud/432A foreslår, at sagen ud-
sættes, og at Bladudvalget genoverve-
jer, om der skal indkøbes Macbooks 
eller traditionelle pc’ere, velvidende at 

InDesign kan køre på begge dele. Det 
er afgørende, at bladet bliver mere 
tidssvarende. 

Michael/452D arbejder ved et udvik-
lingsfirma og fortæller, at 2/3 af ma-

skinerne er Mac. Grunden til dette er, 
at de kan betragtes som næsten ved-
ligeholdelsesfri. Han supplerer yderli-

gere, at det er vigtigt, at man kigger 
på totalomkostningerne på den enkel-
te maskine – en billig maskine, kan 
ende med at blive dyr på længere sigt 

– især når den skal benyttes af flere 
brugere. Michael opfatter Mac som 
det foretrukne i den grafiske verden. 

 Hvis man ønsker at tiltrække nye 
unge kræfter, så er motivationsfakto-

ren, at udstyret er tidssvarende – dét 
er fremtidssikring.  

 Tiltaget vil ikke fremstå som en ud-
gift, da det svarer til besparelsen på 
trykkeriomkostningerne. 

Tine/BU mener, at man skal have 

mulighed for at arbejde på den type 
af hardware, man finder mest beha-
gelig. For at tiltrække kræfter, bliver 
man nødt til at stille udstyr til rådig-

hed – man kan ikke forlange, at folk 
selv skal stille med dette. Det er f.eks. 
ikke alle nuværende medlemmer, der 
har en bærbar. 

Anne/75D slår fast, at hun er stærk 

fortaler for, at man gør noget for 
Bladudvalget, da hun opfatter det 
som et utaknemmeligt arbejde at 

producere et blad i Word. Selv hvis 
det ender med Mac, så kan det gøres 
til en betydelig billigere pris – krav-

specifikationer for InDesign kræver 
ikke en stor Macbook. Hun bakker 
altså Bladudvalget op i, at der skal 

gøres noget, men det kan gøres på en 
anden måde end den foreslåede. 

Tine/BU har forsøgt at fremtidssikre 
ved, at der er mulighed for at bladet 

med den valgte løsning kan blive digi-
taliseret med lyd, levende billeder osv. 
Det kan de valgte maskiner håndtere. 

Casper/163F er enig i, at der skal 
stilles udstyr til rådighed, men det 
fremlagte forslag er for dyrt. Vi bør 

skelne mellem need to have og nice to 
have. Casper opfordrer til, at der fore-
tages en afstemning. 

Thomas/143F finder sagsfremstillin-
gen tvivlsom, eftersom de 26.500 kr. 
til kurser ikke er fremstillet som ud-
gift – uanset om det er penge, der af-

sættes eller ej, så er det at betragte 
som en udgift. I sit professionelle vir-
ke har Thomas samarbejdet med et 

firma, der hed Saxotech, som leverede 

VARMEØKONOMI 

Status pr. 31. dec. 2016 
Variabel fjernv. kr. 4.221.837,- 
Aconto rådighed kr. 5.594.685,- 
Overskud kr. 1.372.848,- 

Det milde vejr i december skæppede 
godt i aconto kassen. 

Og så er det lige som i fodbold: 
Det kan være lige meget, hvordan vi er 
nået frem til det – det er resultatet der 
tæller. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget  
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com  
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løsninger til tryksager – måske kunne 
det være interessant. 

Tine/BU forklarer, at pengene til 

kurser ikke vedrører det omtalte bud-
get. De er blot nævnt, så det bliver 
tydeligt, at alle vil kunne være med, 
da man vil få uddannelse i program-

merne. 

Thomas/143F undrer sig over Tines 
forklaring. Det er en udgift, der skal 
budgetteres med – også fremadrettet. 

Tine/BU fastholder, at det er en an-

den konto – nemlig den, der bruges til 
uddannelse af beboerdemokrater. Det 
vedrører ikke blokrådssagen. 

Mikkel/287E2 efterlyser fokus på, at 

det også drejer sig om at skabe et 
miljø, hvor flere (i modsætning til den 
nuværende struktur) kan arbejde på 
bladet samtidigt. 

Ingvar/55E foreslår også, at debatten 

stoppes, og at Bladudvalget udarbej-
der et nyt forslag med ny prisbereg-
ning i samarbejde med Søren og An-

ne. Ingvar fortæller, at han har arbej-
det i den grafiske branche i 65 år – 
købte sin første Macintosh i ’87. Han 
har både arbejdet på Mac og pc, og 

der er meget forskel på styrken i de 
forskellige maskiner – han er Mac-
mand. 

Maiken/Blok 35 og 287E2 fortæller, 

at de er meget glade for, at der er 
kommet flere hænder og hoveder til 
Bladudvalget. 

 Hun supplerer med en personlig 
kommentar om, at hendes erfaring 

siger hende, at Word ikke er optimalt 
– slet ikke når man arbejder med bil-
leder. Derfor er hun fortaler for andre 

programmer. 

Berit/BU understreger, at uanset 
hvad der sker, så udkommer også 
næste nummer af bladet. Hun svarer 

Maiken, at hun ikke ser et problem i 
forhold til at billedbehandle i Word. 

Kirsten/34F mener, det handler om, 
hvilket blad det er, man ønsker, og 

hvor mange penge man vil bruge på 
det. Hun spørger, om ikke de 6 
pc’ere, der står i Servicecentralen, 
kan bruges. 

Niels/112E bemærker kort, at fremti-

den er den digitale platform. 

Tine/BU oplyser, at en betingelse for 

at arbejde i Bladudvalget er, at man 
kan arbejde hjemmefra. Derfor ser 
hun ikke Kirstens forslag som en mu-

lighed. 

Berit/BU mener ikke, at det er under-

søgt om pc’erne i Servicecentralen 
har kapacitet til at køre et grafisk 
program. Muligheden for at organise-

re Bladudvalgets arbejde, så det kan 
foregå i Servicecentralen, foreligger. 

Gertrud/432A ser ikke dette som en 
mulighed. Man kan ikke forlange, at 
arbejdet med bladet skal foregå i Ser-
vicecentralen – det kan man ikke til-

byde folk, der har et arbejde. 

Else-Marie/Blok A fortæller, at de er 
positivt indstillet overfor sagen. De 
ønsker udvalgsmedlemmerne det 
bedste, og indkøbene kan med stor 

sandsynlighed bruges til andet end 
bladet i fremtiden. Da man jo sparer 
på omkostningerne til trykkeriet, ser 

de det som en relativ lille udgift. Blok 
A går stærkt ind for, at sagen vedta-
ges. 

Casper/163F konstaterer kort og 
kontant, at ved køb af Mac-produkter 

betaler man for brand’et. 

Morten/38 2.S supplerer, at nok er 

der måske lidt luft i budgettet i inde-
værende år, men eftersom licenser 
skal fornyes en gang om året, så er 
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det jo ikke en udgift, der begrænses 
til indeværende år. Han efterlyser 
svar på, hvad tankerne er, når der 

indtræder nye medlemmer i Bladud-
valget – betyder det mere hardware? 

Zuzette/143F ser samme problematik 
som Morten. 

Henrik/Blok 43 synes, at der er brug 

for tiltag, da den nuværende løsning 
er sårbar rent sikkerhedsmæssigt, da 
det kun er Berit, der har tilgang til 

dokumenterne. Derudover bliver man 
nødt til at stille noget fornuftigt ud-
styr til rådighed. 

Berit/BU fastslår, at dokumenterne 
naturligvis ikke kun ligger på hendes 

pc. De ligger også i Blokrådssekreta-
riatet og dermed på KABs server. 

Kirsten/34F mener, at de pc’ere der 
er i Servicecentralen også kan benyt-

tes hjemmefra. 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 
ikke er flere kommentarer. BR-FU og 
BU trækker sig et øjeblik tilbage for 
at vurdere, om sagen skal til afstem-

ning eller ej. 

Tine/BU oplyser, at de som konse-
kvens af aftenens debat har besluttet, 
at de meget gerne vil takke ja til Sø-

ren og Annes assistance i forbindelse 
med udarbejdelse af nye og bedre pri-
ser, der kan blive fremsat i et nyt for-
slag til først kommende mulige blad. 

Afstemning 

Afstemning (Trukket) 

6. Eventuelt 

Henrik/BR-FU minder om budgetmø-
det mandag d. 9. januar kl. 18.30. 
Det er her, rammerne for kommende 

budget bliver fremlagt – som i øvrigt 
har indflydelse på huslejen. 

Der er en debat om, hvordan man 

kan håndtere de uroligheder, der har 
været og er i Farum Midtpunkt. Be-
boerne udveksler de erfaringer, de 

har gjort sig i de forskellige blokke. 
Det blev besluttet, at debatten ikke 
tages til referat. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

BR-MØDER 2017 
3. januar | 4. maj | 5. september 
2. februar | 6. juni | 5. oktober 
7. marts | juli mødefri | 2. november 
4. april  | 3. august | 5. december 
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 PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
BEBOERHOTEL 

2 værelser i blok B. 

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 15A 
Telefon 3051 9183 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15A 
Telefon 3051 9183 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Beboerne kan træffe BR-FU i Service- 
centralen mandag i ulige uger 19

00
 – 20

00
  

samt før blokrådsmødet 19
00

 – 19
30

  
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 18

00
 

(se datoer i kalenderen s. 43) 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Hanni 55E  14 
Leif 242B  32 
Henrik 428D  43 
Tove 431D  44 

Følgende blokke står for tur til BR-FU: 
Blok 12-13 01.06.17 – 30.11.18 
Blok 24 01.09.17 – 28.02.19 
Blok 31 01.03.17 – 31.08.18 
Blok 42 01.12.17 – 31.05.19 

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 15A 
Telefon 3051 9183 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Personlige henvendelser: 
Mandag   14

00
 – 18

00
 

Torsdag   14
00

 – 18
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. 

”BLØD GÅRDMAND” 

Anita telefon: 2058 6048 
 hverdage kl 07

00
 – 15

00
 

 
 

BOLIGNET 

Ved problemer kontakt 
Dansk Kabel TV  telefon: 6912 1212 
eller læs bloggen: 
  http://bolignet.farum-midtpunkt.dk 

BORETIDER 

Mandag – fredag: 09
00

 – 18
00

 
Lørdag, søndag, helligdage: 10

00
 – 14

00
 

DAGINSTITUTIONER 

Børnegalaxen Farum  
(privat institution) 
Nygårdterrasserne nr. 225A tlf: 4499 9295 

Furesø Kommunale Børnehave 
Nygårdterrasserne 209A tlf: 4495 3964 

Kærnehuset 
Paltholmterrasserne 6A tlf: 7235 8550 

EJENDOMSKONTOR 

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

Personlige henvendelser: 
Mandag og torsdag: 14

00
 – 18

00 

Tirsdag og fredag: 08
00

 – 10
00

 
Onsdag:   Lukket    

Telefoniske henvendelser: 
Alle hverdage:  12

30
 – 13

30
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Du kan altid indtale din besked på telefonsva-
reren uden for åbningstiderne. 
Husk navn, adresse og telefonnummer. 

Kontakt via email kan forventes besvaret 
Mandag til torsdag 07

30
 – 14

30
 

Fredag   07
30

 – 13
00

 

FOREBYGGELSESKONSULENT 

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

EL-DELEBIL 

Greenabout: 
 www.greenabout.dk/gam1/farum-midtpunkt 

FORKORTELSER 

Udvalg og følgegrupper: 
(å) = åbent udvalg 
BNU Bolignetudvalget 
BOU Boligudvalget (å) 
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg 
BU Bladudvalget (å) 
BUU Børne- og Ungdomsudvalget (å) 
FAU Friarealudvalget (å) 
FGIG Følgegruppen for Indre Gangstrøg 
FGSC Følgegruppen for ombygning af SC 
MFU Markedsføringsudvalget (å) 
STRU Strukturudvalget (å) 
TMU Teknik/Miljø Udvalget (å) 
ØU Økonomiudvalget 

Andre forkortelser: 
ABF Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg 
BL Boligselskabernes Landsforening 
BR Blokrådet 
BRM Blokrådsmøde 
BRS Blokrådssekretariatet 
EJK Ejendomskontoret 
FURBO Furesø Boligselskab 
FK Furesø Kommune 
FM Farum Midtpunkt 
KAB Københavns Almindelige Boligselskab 
MP Beboerbladet »Midtpunktet« 
NB Nærbiksen 
SC Servicecentralen 
SH Spisehuset 
SL Selskabslokalerne 

GENBRUGSEN 

Paltholmterrasserne 2A 
Telefon: 2336 6642 

Åbningstider: 
Mandag, torsdag og fredag: 13

00
 – 18

00
 

Vi køber ikke, men tager med glæde imod 
næsten alt. 
Genbrugsen drives af frivillige. 

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 100 
kr. pr. påbegyndt døgn i gebyr 
ved udlevering af katten til ejeren. 

På facebook frem- og efterlyses katte på: 
- debatgruppe 
- de gyldne blokken 
- kat i farum 

Mail: fm-kat@sol.dk. 
Mails læses en gang i døgnet 

Henvendelse: 
Annelise og Asger telefon 4035 0309 

KLUBBER 

Backgammon klubben 
Sidste torsdag i måneden kl. 19

00
 

Hjemmebane: Spisehuset, Nygårdterr. 201A 
Formand: Sonny Laebel telefon 2178 0540 

Fiskeklubben 

Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 19

00
 – 21

00
 

Kontakt Jan Malmros telefon 2891 1184 

Nørklerne 
Flere steder 
Mandag aften el. onsdag formiddag 
Kontaktpersoner: 
Anne Harrysson  telefon 5190 0950 
Vibeke Boyesen  telefon 2256 7742 
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Seniorklubben i Farum Midtpunkt 

Nygårdterrasserne 215A 
For alle beboere i Furesø Boligselskab  
over 50 år. 
Alle tirsdage kl. 13

00
 samt 

1. og 3. torsdag i måneden kl. 14
00

 
Formand: 
Torben Schjerning telefon 2612 6350 

Tyrkisk Forening 
Nygårdterrasserne 207A 
Formand: Abidin Amik telefon: 2628 4458 

LADESTANDERE TIL EL-BILER 

Paltholmterrasserne 7 i P-arealet 
E.ON:   www.eon.dk 

LÆGEHUSET 

Nygårdterrasserne 204A tlf. 4495 4545 
   www.farumlaege.dk 

NÆRBIKSEN 

Nygårdterrasserne 212A 
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405 

Åbningstider 
Mandag – fredag 09

00
 – 19

00
 

Lørdag:   09
00

 – 18
00

 
Søn- og helligdage: 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.  
Købmand: Seref Baran 

PRAKTISKE TIPS 

Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i pul-
terrummene. Strømmen går over fællesmåler 
og afbrydes med tilfældige mellemrum. 

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

Der må ikke stilles u-indregistrerede køretøjer 
i parkeringsarealerne. 

Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr. 
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md. 

Alle elevatorer i vestblokkene 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: 6912 1212 
YouSee  telefon: 8080 4040 
  www.yousee.dk 

TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV: 
Oprettelse, pakkeskift  
eller flytning 315,- kr. 

Grundpakke:  121,60 kr./md 
Mellempakke, evt. Bland-selv: 317,43 kr./md 
Fuldpakke, evt. Bland-selv: 431,34 kr./md 

Abonnement betales kvartalsvis forud. 

Telefoni leveret af Dansk Kabel TV 
Oprettelse og portering  
af telefonnummer: gratis 
Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere infor-
mation og priser. 

YouSee Plus 
kræver minimum grundpakke;  
kontakt YouSee direkte. 

SELSKABSLOKALER 

Nygårdterrasserne 206A 

Selskabslokalerne 
lejes ved henvendelse 
til Ejendomskontoret. 

Plads til 60 personer. 

To velmøblerede sale,  
garderobe og toiletter.  
Alt i service og køkkengrej,  
køl/frys, 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). 

SSG DØGNVAGT 

Vagttelefon ved vand-
skade, skade efter 
brand, elevatorstop, manglende vand eller 
varme og lignende katastrofer: 
   Telefon: 7020 8126 

Døgnvagten kan kontaktes ved akut opstået 
skade, som ikke kan vente til ejendomskonto-
rets åbningstid. 
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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. 
Restauratører: Sabine og Christian 

TANDLÆGE 

Nygårdterrasserne 233A tlf. 4495 4200 
www.tandklinikkenfarummidtpunkt.dk 

UNGDOMMENS 
UDDANNELSESVEJLEDNING 

i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal 
Paltholmterrasserne 11 telefon: 7268 4460 

VASKERIET 

Paltholmterrasserne 23A 
Åbent alle ugens dage 07

00
 – 23

00
 

Magnetkort fås på Ejendomskontoret. 

VEDR. »MIDTPUNKTET« 501 OG 502 

MP 501 husstandsomdeles 26.01.17 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

13.02.17 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 502, der udkommer 28.02.17. 

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, 38 2.S 
Øvrige bladudvalg: BU og BR-sekretariatet 

Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- og 
forfatterangivelse. 

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

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK 

Farum Midtpunkts officielle hjemmeside. 
Henvendelse: Blokrådets Sekretariat 

 

KALENDER FOR FEBRUAR 2017 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1. BUU 19:00 SC 

2. BR-møde 19:30 SC 

3.    

4.    

5.    

6.    

7. Tilmeld fastelavn 17:00 – 20:00 SC 

8. 
FAU 16:30 SC 

BNU 19:00 SC 

9. Tilmeld fastelavn 17:00 – 20:00 SC 

10.    

11.    

12.    

13. 

Frist for MP 502 18:00 SC 

BU 18:30 SC 

BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

14. TMU 16:30 SC 

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20. 
Åbent Hus  
prøvefelt v/135 

13:00 – 15:00 

17:00 – 19:00 

Blok 
24 

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26. Fastelavnsfest 14:00 Akti 

27. 
BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

Info-møde IG 19:00 – 21:00 SC 

28. MP 502 Husstandsomdeles 
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