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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 507 

til blokrådsmødet tirsdag den 5. september 2017 kl. 19:30 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referater 
 a. fra 5. juni 2017 

 b. fra 3. august 2017 
 c. fra 15. august 2017 
4. Meddelelser og debat: 

 a. Indlæg fra gæster 
 b. Nyt fra Ejendomskontoret 
 c. Nyt fra Blokrådets Forretningsudvalg 
 d. Nyt fra andre udvalg 

 e. Tryghedsfremmende foranstaltninger 
(oplæg omdeles på mødet) 

5. Blokrådssager: 
 a. Lukning af Varmestuen (s 10) 

6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 507 

 Side Indhold 

 3 Det var kattens! 
 4 Bl.a. tryghed, regnskaber, vild pastinak, udlejningsregler 
 6 Noget om digitalt beboerdemokrati og videndeling 
 7 Ku' fjernvarmerørene mon isoleres? 

 8 Ikke kun tekst det hele 
 9 Røgalarmer, terrasseriste, vestblokgangstrøg, lukkedag 
 10 Blokrådssag 
 10 Go'e ideer til vedligeholdelse af bolig og terrasse 

 11 Referat af blokrådsmødet 6. juni 2017 (Genoptryk) 
 22 Referat af blokrådsmødet 3. august 2017 

Indstik Invitationer: Spise sammen 6/9 – Åbent Hus 9/9 

 25 Skuffet TMU lægger el-målerprojekt i skuffen 
 27 Lavere vandforbrug – måske på grund af en kølig sommer 
 29 Fornuftig varmeøkonomi – på trods af kølig sommer 
 31 Referat af blokrådsmødet 15. august 2017 

 40 Praktiske oplysninger 
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Øremærke og/eller chip 
Af Farum Midtpunkts katteprojekt 

 

Her kan Katteprojektet hjælpe 

Katteprojektet tager sig af sager med 
vilde eller bortløbne katte. Med andre 

ord hjælper det altså katte, der er lø-
bet bort eller blevet væk, med at finde 
deres ejer. 

Hvis man oplever uventet besøg af 

den samme bortløbne kat mere end 
én gang, kan man indgive en klage til 
Ejendomskontoret. Når man indgiver 
en klage, skal man oplyse, hvem der 

ejer katten. Hvis man ikke kender 
ejeren, kan man kontakte kattepro-
jektet (se under Praktiske Oplysnin-

ger bagest i »Midtpunktet«), idet eje-
ren af den indfangne kat kan identifi-
ceres, hvis katten har været i kat-
teprojektets varetægt. Disse oplysnin-

ger videregives – på opfordring – til 
Ejendomskontoret, så ejeren kan på-
føres på klagen, inden denne sendes 
ind til husordenen i KAB. 

Oplysninger om, hvem ejeren af en 
kat er, videregives altså ikke til den 
enkelte beboer, der indgiver klagen. 

En lille bøn fra Katteprojektet 

Vi vil gerne gøre opmærksom på, hvor 
vigtigt det er at få sin kat øremærket 
eller chippet. Hvis vi får en kat ind, 

der ikke er mærket og den er fundet 
udenfor, har vi ikke en chance for at 
finde ejeren. Så med mindre ejeren 
ser fremlysningen på facebook, kom-

mer katten ikke hjem igen. 

Hvis katten ikke er øremærket eller 
chippet, kører vi den hurtigst muligt 

til Inges Kattehjem, og der bliver den 
neutraliseret, øremærket og chippet. 
Derefter er det ikke din kat mere, og 
den får et nyt hjem. 

Sørgeligt både for ejer og kat … men 
nok mest for ejeren – katten får jo et 
nyt hjem.  

Foto: Hentet på Internettet 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
DEBAT OM TRYGHEDSFREMMENDE FORANSTALTNINGER 

På Blokrådsmødet den 5. september har Forretningsudvalget et debatpunkt, der 
skal fungere som oplæg til en kommende blokrådssag om tryghedsfremmende 

foranstaltninger i Farum Midtpunkt. Debatten kommer til at handle om aflås-
ningssystemet til de indre gangstrøg. 

Forretningsudvalget udarbejder et oplæg, der bliver omdelt på mødet. 

REGNSKAB, REGNSKAB, REGNSKAB 

Husk at regnskab for Husmødets Dispositionskonto skal være Anne Brønnum i 
hænde inden den 1. september. Det skal – sammen med kopi af bilag og kopi af 
husmødegodkendelse – sendes til anb@kab-bolig.dk. Har du brug for hjælp til 

indscanning, så kontakt Sekretariatet. 

RUNDVISERE TIL ÅBENT HUS SØGES 

Den 9. september, når der er Åbent Hus i Farum Midtpunkt, har eventuelt kom-
mende beboere mulighed for at se de skønne lejligheder. Dette er en vigtig del af 

arrangementet, da det har stor betydning for lejeledigheden. 

Har du lyst til at vise rundt og fremvise Farum Midtpunkts fremvisningsboliger 
denne dag, så kontakt Sekretariatet senest mandag den 4. september. 

VILD PASTINAK PÅ BIRKHØJMARKEN 

Tag ikke fejl af den ellers dekorative vilde pasti-
nak, der vokser mange steder – herunder på 
Birkhøjmarken. Plantens saft er giftig, og kon-

takt kan medføre forbrændinger og udslæt. Læs 
mere på Naturstyrelsens hjemmeside via linket 
http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2011/jul/ 
giftig-plante-skader-huden/. 

 
”ÅBEN DØR” 

Det nye samarbejdsinitiativ mellem politi, kommune, boligselskab og blokråd, 

hvor du har mulighed for at stille spørgsmål og komme med gode idéer, så vi i 
fællesskab kan bygge videre på alt det gode i Farum Midtpunkt. 

Første Åben Dør er torsdag d. 31. august, kl. 17-19 i Servicecentralen. 

NYT MEDLEM TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Den 1. september byder Blokrådets Forretningsudvalg velkommen til Agnete/ 
116A fra Blok 22. Agnete skal sidde i Forretningsudvalget indtil udgangen af fe-
bruar 2019. De siddende medlemmer ser frem til samarbejdet. 

Psst! Når vi når til december, er det Blok 42, der skal stille med et medlem. 

Vild pastinak i fuldt flor 
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FØRSTE MØDE I KUNSTUDVALGET 

Sagen om nedsættelse af et Kunstudvalg skulle have været behandlet på blok-
rådsmødet den 3. august, men behandlingen af blokrådssager blev udskudt til 

det ekstraordinære blokrådsmøde den 15. august. 

BR-FU glemte uheldigvis ved udsendelsen af »Midtpunktet« 506.A at aflyse det 
tidligere annoncerede 1. møde i Kunstudvalget, så nogle interesserede gik des-

værre forgæves den 14. august. Nu er sagen så vedtaget, og … 

UDLEJNINGSREGLER 

I »Midtpunktet« 505 blev det tydeliggjort, hvilke regler, der er gældende, hvis man 
ønsker at leje sin lejlighed ud i forbindelse med ferie. På KABs hjemmeside kan 

du både orientere dig om disse samt om regler for fremleje og delfremleje (altså 
hvis man lejer dele af sin lejlighed ud). Du kan finde reglerne via linket 
https://www.kab-bolig.dk/beboer/dine-muligheder/fremleje.aspx. 

BLOKKENES REGLER VED UDLEJNING AF FÆLLESRUM 

Hvilke regler, der er gældende ved leje af fællesrum i blokkene, er individuelle i 
hver enkelt blok. BR-FU er imidlertid orienteret om, at der har været tilfælde, 
hvor blokke har været uheldige i forbindelse med udlejning, da deres fællesrum 

ikke er blevet brugt efter hensigten. 

For at mindske risikoen for dette opfordrer BR-FU til, at man i de enkelte blokke 
f.eks. forlanger, at beboere, der ønsker at leje rummet, fremviser legitimation.  

Alle interesserede 
inviteres til 

Kunstudvalgets første møde 

mandag den 4. september 
kl. 19:30 

i Servicecentralen 
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Lukket kommunikations netværk! 
Af Niels, 112E 

 
Illustration: Hentet på Internettet 

EN NY VEJ TIL TRYGGE OPMÆRKSOMHEDSFÆLLESSKABER 

En ting er sikkert – at ”infrastruktu-

ren”, beboernes elektroniske nervesy-
stem, er vigtigere end vores nuværen-
de kommunikationskanaler i FURBO 
afdelingerne. I Farum Midtpunkt har 

vi en halvdød hjemmeside og bladet 
»Midtpunktet«; begge dele er baseret 
på envejskommunikation, og derfor 

når vi ikke rigtig ud blandt beboerne. 

Vi lever i en opkoblet verden, hvor 
viden let kan frigøres, men hele palet-
ten – med regler, bestemmelser og 

rettigheder – får de nye lejer på et 
stykke papir. Oplysninger om forbrug 
af tv, internet, el, varme og vand, va-
skeri, ejendomskontor, udvalg, myn-

digheder, kontaktpersoner, BR-FU, 
reservation af fællesrum, regler og 
aktiviteter i den enkelte blok, opbak-

ning til sager om ændringer, debat og 
referater findes ikke samlet ét sted. 
Intern kommunikation i forbindelse 
med uro eller ved alarmer er baseret 

på indsamling af personlige oplysnin-
ger, udført af enkelte frivillige beboe-
re. 

Hvis vi vender situationen lidt på ho-

vedet, så skal det nødvendige beboer-
netværk bygges op fra hvert enkelt 
lejemål, med en indgangs portal til en 
digital platform, hvor kun beboere 

har adgang til to dele, én for beboe-
rens blok og én for hele Farum Midt-
punkt. Her kan beboerne alt det 

umulige, der er nævnt i ovenstående 
afsnit; de kan melde til/fra, indgå i 
debatter, foretage afstemninger, ind-
hente oplysninger og blive adviseret. 

Platformen Beboerdemokrati 2.0, 
standard versionen, er kendt og bru-
ges i stort omfang af faglige organisa-
tioner, boligselskaber og beboerfor-

eninger. Vi ønsker lidt flere link i 
platformen for at få det hele med; det 
kan koste lidt ekstra. 

Hvis FURBO vil tilbyde deres lejere 
mere end tag over hovedet, så vil 
denne digitale platform kunne skabe 
merværdi for lejerne. Derfor kunne 

det være en opgave for selskabet. Fa-
rum Midtpunkt har et budget til dette 
på 100 t.kr. 

 

Se! Mulighederne på en tidligere testside: 

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

… og Boligselskabernes Landsforenings info.: 

 https://bl.dk/beboerdemokrati/digitale-afdelingsmoeder/  
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i juni + juli var på 1.302 MWh (megawatt timer) 

Budgettet for juni + juli var på 1.429 MWh 

Besparelsen for juni + juli var derfor på  127 MWh 

 
Fjernvarmeforbruget her i sommer-
månederne går stort set udelukkende 

til produktion af varmt brugsvand. 

Det hører dog med, at ca. halvdelen 

af forbruget forsvinder som rørtab – 
det tab, der ligger i at bringe fjern-
varmen rundt i Farum Midtpunkt.  

Et så stort rørtab kan umiddelbart 

virke voldsomt. Her skal vi dog hu-

ske, at der ikke er stor forskel på ta-
bet sommer og vinter, da det er nød-

vendigt at køre frem til terrassehuse-
ne med så tilstrækkeligt høj tempera-
tur, at der kan produceres varmt 

brugsvand ude i lejlighederne. 

Når forbruget er lille om sommeren, 
kommer rørtabet derfor til at udgøre 
en relativt stor del af det samlede for-

brug.  
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Forbrug 2017 – 2018 

Forventet Aktuelt 2016-17 

Vurdering af juni + juli: 
En besparelse på fjernvarmen på 
ca. 9 % i forhold til budgettet. 
Om sommeren ændrer en grad-
dagekorrigering ikke meget på 
det resultat. 
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Et teksttungt »Midtpunkt« 
Af Berit, Bladudvalget 

Dette nummer af »Midtpunktet« inde-
holder kun én lillebitte blokrådssag, 
men til gengæld ikke mindre end tre 

laaange referater af blokrådsmøder – 
det første er et genoptryk af referatet 
fra mødet i begyndelsen af juni, de to 
andre er fra de to blokrådsmøder i 

august, henholdsvis den 3. og den 
15. august. 

Så for at det hele ikke bare skal være 

tekst, tekst og atter tekst, kommer 
her et par fotos fra vores dejlige bolig-
område. 

 
Gitterstien, 21.07.2016 

 
Sydtrappen, 01.08.2016 
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
UNDGÅ UNØDIG AKTIVERING AF DIN RØGALARM 

I Birkhøjterrasserne, i Blok 12 og 13 samt i nogle af lejlighedssammenlægninger-
ne er der monteret røgalarmer. Efter et par episoder, hvor røgalarmer er gået i 

gang på trods af, at der ingen brand eller røg var i boligerne, er vi blevet oplyst 
om, at røgalarmerne også kan aktiveres af støv, tordenfluer og fugtig luft. Derud-
over kan brug af hårlak og deodorant, hvor man indirekte sprøjter op på røgalar-

men, også aktivere den. 

Det er vigtigt, at man rengør alarmen regelmæssigt. Når du rengør alarmen skal 
du bruge støvsugeren for at fjerne støv, insekter og spindelvæv fra sider og dæk-
selåbninger. Selve dækslet kan du aftørre med en fugtig klud. Du må ikke bruge 

trykluft, da det kan skade alarmen. 

EFTERÅRSRENS AF AFLØBSRISTE PÅ TERRASSER 

Da efteråret nærmer sig, er det ved at være tid til rens af riste og afløb på terras-
serne. Du skal selv sørge for at disse bliver renset. Brug ikke skarpe genstande, 

da det beskadiger underlaget. 

 
Foto: Hans, 38 2.R 

Løft ristene og rens renderne 

 
Foto: Hans, 38 2.R 

Løft risten og rens afløbet 

EJENDOMSKONTORET OG SEKRETARIATET LUKKET D. 5/9 

Der afholdes personaledag i kundecenter B (KAB) – som Farum Midtpunkt hører 
under – tirsdag den 5. september, og derfor er både Ejendomskontoret og Se-

kretariatet ude af huset denne dag. 

PRØVEFELT MED NY BELÆGNING PÅ VESTBLOKGANGSTRØGET 

Der skal laves et forsøg med en ny belægning på Vestblokgangstrøget. Prøvefeltet 
bliver ved nummer 4 – 6. Arbejdsområdet bliver afspærret, men der vil blive pas-

sage langs facaden af huset. 

Arbejdet forventes opstartet den 4. september og afsluttet den 21. september. Pe-
rioden er vejledende, da vejret kan medføre, at der bliver ophold i arbejdsproces-
sen.  



 

 

BLOKRÅDSSAG BR-MØDE 507 
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BR-sag 507.a:  

Lukning af Varmestuen 

Forslagsstiller:  
Blokrådets Forretningsudvalg 

Varmestuen blev etableret af Blokrå-
det i efteråret 1985. På Blokrådsmøde 
489 (5. januar 2016) blev det annon-
ceret, at Varmestuen – efter længere 

tids problemer med brugergruppen – 
midlertidigt ville være lukket. På det 
efterfølgende Blokrådsmøde (2. febru-
ar 2016) blev personer, som måtte 

være interesseret i at videreføre Var-

mestuen, opfordret til at kontakte 

Blokrådets Forretningsudvalg. 

I skrivende stund – ca. 1½ år senere 
– har stadig ingen ytret interesse for 

at genåbne Varmestuen. Derfor fore-
slår Blokrådets Forretningsudvalg, at 
Varmestuen endeligt lukkes. 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen. 

Afstemningstema: 

Blokrådet beslutter at nedlægge Var-
mestuen. 

 

Tips & ideer til vedligeholdelse af din bolig: 

Sådan vedligeholder og rengør du: 
 Glasfiberkabinerne i badeværelserne: 

Efter bad skrabes væggene og tørres efter, fx med det brugte håndklæde. 
1 – 2 gange årligt afkalkes vægge og poleres op med AUTOPOLISH. 

 Laminat på køkkenlåger: 
Dagl.: tørres med opvredet klud, evt. med opvaskemiddel 
Ca. 1 gang mdl.: Vask med sæbespånevand. 

 Badeværelsesgulve: 
Vaskes med fx ’Probat for klinker’ efter behov. 

 Parketgulve – LAD ALDRIG VÆSKE LIGGE. 
Fejes og støvsuges ofte, tør evt. med en hårdtopvreden klud. 

Hvis vask – sulfovand og tør efter med tør klud. 

Terrasser: 
 Du må aldrig højtryksspule terrassen. Underlaget kan ikke tåle det! 

 Algepletter på terrassen renses med ”Algefri N” fra Ecostyle, som er det eneste 

lovlige algemiddel i Danmark. Algepletterne forsvinder dog normalt af sig selv, 

når solen og varmen kommer. 
 Terrasseadskillelser (plankeværk) kan behandles med Gori transparent saltgrøn 

– fås på Ejendomskontoret. 
 Nye plantekasser skal stilles på podiet med en afstand på 1-1½ cm mellem kas-

serne, så luft kan cirkulere. Nye plantekasser skal ikke behandles med træbe-
skyttelse. 

 Kattehegn skal godkendes på ejendomskontoret. Af brandhensyn må de aldrig 

lukke terrassen af, da den er flugtvej. 



...og du er inviteret

Furesø 
spiser igen  
sammen 

Kom og tag evt. din nabo, ven eller familie 
under armen, og mød andre Furesøborgere 

til en hyggelig middag

onsdag 6. september 2017

Restaurant Furesøbad tænder grillen 
og sørger for en lækker buffet. 

Indgangen er åben fra kl. 16.30, 
og spisning starter kl. 17.30 

Prisen er 50 kr. for voksne og 
25 kr. for børn under 12 år.

Billetter via Billetto.dk

Læs mere på Facebook - Furesø spiser sammen

Furesø 

Frivilligcenter 
Furesø

Vi sætter fokus på fællesskab ved at bringe mennesker sammen, der ikke normalt mødes – på tværs af generationer og kulturer. 

Furesø FamilienetværkFuresø Familienetværk



Åbent Hus
LØRDAG DEN 9. SEPTEMBER KL. 10 - 13

FARUM MIDTPUNKT

Træning med
Bajram Fetai fra FCN

Kl.10

Fodboldtræning 
på kunstgræsplænen

Musikalsk 
One man show

HELE DAGEN

Kasper Braae
 spiller nye som gamle hits

“Arkitektens Ønskedrøm” 
Historisk rundvisning

Kl. 10.30

Ved Susanne Jensen fra IVA.
Mødested:

Palthomterrasserne 15 

Ansigtsmaling
HELE DAGEN

Børne- og Ungdomsudvalget 
er som altid kreative

Fremvisning af de 
lækre lejelejligheder

HELE DAGEN

Mødested:
Paltholmterrasserne 15

Og meget,
 meget, meget andet

HELE DAGEN

Kaffe og hyggesnak
 i skønne omgivelser 

Festlighederne foregår i Farum Midtpunkt
Paltholmterrasserne 15, 3520 Farum

GRATIS 
ADGANG 

FOR 
HELE 

FAMILIEN
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 505 6. JUNI 2017 
 

1. Godkendelse af dirigent (Henrik, BR-FU) 

2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 
3. Godkendelse af referat fra maj 2017 (Godk. u/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 

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

d. Nyt fra andre udvalg (BNU, FAU, Nørkl) 
5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Suppleringsvalg til  
Furesø Boligselskabs bestyrelse (Anne: 22, 
  Bo: 0, 

  Niels: 2, 
  Tove: 12) 

b. Malerarbejde i P-areal, igangsat af Blok 46 (Udsat: 9 af 35) 
6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 

A Tove 201G 
 Else Marie 202B 
 Alice 208B 

 Martha 204B 
C Oscar 10I 

11 Kirsten 34F 
 Steffen 31C 
12  

og 13 

Morten 38 2.S 

Hans 38 2.R 
14 Ingvar 55E 
 Hanni 55E 

15 Anne 75D 
16 Lis 80F 

 Birthe 80B 
21 Niels 112E 
 Allan 108A 

22 Lonnie 114F 
 Lene 121B 

Blok Navn Adresse 

24 Thomas 143F 
 Flemming 136A 
26 Jakob 161B 

 Casper 163F 
32 Leif 242B 

 Inger 242B 
33 Anita 257B 
 Inge 252A 

35 Maiken 287 E2 
 Mikkel 287 E2 
41 Bo 401A 

 Merete 401A 
42 Niels 414F 

 Jørgen 410F 
43 Henrik 428D 
 Camilla 424F 

44 Tove 431D 
 Mogens 437A 

Uden stemmeret: Bettina, KAB 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Hanni/BR-FU byder velkommen til af-
tenens møde samt til de to nye med-

lemmer af BR-FU, Berit og Helgi. Helgi 

er desværre forhindret i at deltage i 
mødet. BR-FU ser frem til det fremtidi-
ge samarbejde. 

Henrik/BR-FU godkendes som dirigent. 
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2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden be-

mærkninger. 

3. Godkendelse af  
referat fra maj 2017 

Referatet godkendes uden bemærk-
ninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen. 

4.b Nyt fra Ejendomskontoret 

IT-problemer i Servicecentralen 

Betina/KAB fortæller, at Ejendomskon-
toret i forbindelse med omlægning af 
bolignettet har oplevet it-problemer d. 

1. og 2. juni. Beboerne kunne i disse 
dage ikke få telefonisk kontakt til ejen-

domskontoret. Driften beklager de ge-
ner, det kan have medført. 

Rensning af ventilationskanaler 

Bettina/KAB orienterer om, at rensnin-
gen af ventilationskanalerne forløber 

planmæssigt. Arbejdet i Nygaardterras-
serne er påbegyndt d. 6. juni.  

Parkering under Blok 21 & 22 

Bettina/KAB oplyser, at der er proble-
mer med biler, der parkerer i det fod-

gængerfelt, der blev etableret i forbin-
delse med miljøsagen. BR-FU har be-
sluttet, at der skiltes med parkering 

forbudt i dette område. Kontrollen 
overgår til parkeringsfirmaet, som vil 
skilte med kontrolafgift. Når skilte er 

opsat vil alle beboere blive varslet om 
dette. 

Thomas/Blok 24 efterspørger skiltning 
med en generel betragtning af parke-
ringsreglerne på stamvejene.  

Belysning (brystværnslamper) 

Bettina/KAB fortæller, at der mangler 

at blive udskiftet nye pærer i nord-
enden i Birkhøjterrasserne, sydenden i 
Paltholmterrasserne samt Vestblok-

gangstrøget. 

Knallertbure 

Bettina/KAB fortæller, at oprydning af 

knallertbure påbegyndes efter sommer-
ferien. Der informeres om dette, når 

det opstartes. 

HTH-køkkener 

Bettina/KAB følger op på dette punkt 

fra sidste BR-møde. Driften har været i 
dialog med køkkenfirmaet HTH, som 

fra deres lister har registreret, at 47 
lejemål i FM skal have skiftet beslag. 
Bettina oplyser, at driften yderligere vil 

foretage nogle stikprøver, da der i 
Birkhøjterrasserne kun er registreret 
én lejlighed med disse beslag. 

 Bettina opfordrer til, at man selv ef-
tertjekker beslagene i køkkenskabe (se 

info på www.k21montering.dk). Pro-
blemerne med de omtalte beslag kan 
opstå, hvis belastningen overstiger 30 

kg./skab. 

Casper/163 spørger, om der også er 

problemer med beslagene i Blok 12 og 
13? 

Bettina/KAB svarer, at de lejemål, hvor 

beslagene er opsat af HTH, vil blive 
varslet, så beslagene kan blive udskif-

tet. 

Berit/Blok 12 oplyser, at der ikke er 

HTH-køkkener i Blok 12 og 13. 

Bo/401A indvender, at der er HTH-
køkkener i alle ombygningerne. 

Bettina/KAB afslutter med at sige, at 
HTH har en registrering af de køkke-

ner, hvor der er opsat køkkenskabe 
med K21 beslag. Stikprøverne er tænkt 
som en sikkerhedskontrol. 

Erik/80F mener, at det er et spørgsmål 
om, at HTH går deres database igen-

nem, eftersom de må have oplysninger 
om, hvor beslagene kan være anvendt. 
Han mener, at HTH er de ansvarlige i 

denne sag – man kan ikke lægge det ud 
til beboerne, at de selv skal tjekke, 

hvilke beslag der er brugt, og boligsel-
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skabet kan ikke påtage sig ansvaret. 
Erik mener, HTH bør lave en totalgen-

nemgang. 

Bettina/KAB siger, at der ikke hersker 

tvivl om, at det er HTH, der har monte-
ret skabene, og det er vigtigt for dem, 
at eventuelle K21-beslag bliver skiftet. 

Bettina mener dog ikke, at man som 
beboer kan fralægge sig ethvert ansvar, 
når man er bevidst om sagen, og derfor 

opfordres den enkelte beboer til at 
melde til EJK, hvis man er i tvivl, om 

de omtalte beslag er brugt. EJK vil så 
være behjælpelige med en vurdering. 
HTH foretager ikke en totalgennem-

gang, da de allerede har en registrering 
af de køkkener, som har disse beslag. 

Erik/80F fortæller, at FM blev bekendt 
med problemet via dagspressen. Her 
søgte HTH i første omgang at fraskrive 

sig ansvaret. Han understreger igen, at 
boligselskabet ikke kan påtage sig an-

svaret. 

Hærværk 

Bettina/KAB orienterer. Punktet føres 
ikke til referat. 

Paraboler 

Bettina/KAB fortæller, at driften har 

gennemgået Blok 11-14 for paraboler, 
der er opsat ulovligt (herunder også 
dem, hvor der ikke er søgt om opsæt-

ning). Det har ledt til omkring 30 
igangværende sager. Gennemgangen 

fortsætter fra Blok 14. Alle beboerne er 
varslet, og beklageligvis er enkelte be-
boere blevet varslet på trods af, at de 

ikke har en parabol. 

Oprydning i garagebure 

Bettina/KAB fortæller, at driften er i 
gang med Blok 32 og 33 – første vars-

ling er omdelt. 

Erling/262A undrer sig over, at han 

ikke har modtaget en varsling, da han 
bor i Blok 33. Han oplyser desuden, at 
han er nøgleansvarlig. 

Bettina/KAB svarer, at driften følger op 
på det. 

Forbrugsmålere (Brunata) 

Bettina/KAB oplyser, at udskiftningen 

af de ca. 180 varmemålere afsluttes i 
perioden den 6. – 8. juni, hvor de sid-
ste 13 lejemål bliver udbedret. 

Jette/409D siger, at hun ikke kan af-
læse sin måler elektronisk grundet dår-

ligt signal. Hun har været i dialog med 
Brunata gennem det sidste år, men det 
har ikke hjulpet. Bettina/KAB noterer 

sig dette. 

Skadeservice 

Bettina/KAB oplyser, at KAB har op-
sagt aftalen med det nuværende ska-
deservicefirma SSG. Aftalen er opsagt 

fra udgangen af august 2017. KAB har 
i stedet indgået aftale med Dansk Byg-

ningskontrol. Driften har dog været og 
er meget tilfredse med SSG, hvorfor de 
vil forhøre sig ved dem, om der kan 

indgås en specialaftale, hvor nuværen-
de vilkår forbliver uændret. Nærmere 
info følger på BR-mødet i august. 

Niels/414F stiller spørgsmål ved, hvor-
for KAB har opsagt aftalen, hvis FM var 

tilfreds med den. 

Bettina/KAB svarer, at det er en ram-

meaftale, som KAB laver, hvor man 
som afdeling kan vælge at gøre brug af 
den. 

Supergrafik i P-areal  
(konstant belysning) 

Bettina/KAB følger op på dette punkt 
fra sidste BR-møde 504. Supergrafik-
ken er ændret i Blok B, så lys, der hid-

til lyste konstant, nu dæmpes med den 
øvrige belysning i P-arealet. Der er ind-

hentet en pris for dette i de øvrige P-
arealer, som ligger på omkring 10.000 
kr. 

E-sport (FIFA) 

Maiken/komm.medarbejder orienterer 

om de to FIFA-arrangementer, der er 
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blevet afholdt i maj måned. Begge ar-
rangementer forløb rigtig godt, og der 

var en fantastisk stemning blandt både 
spillere og familier samt andre nysger-
rige, der var fremmødt. Der blev budt 

på sodavand og mad, og alle fremmødte 
havde kun rosende ord. 

 Arrangementerne var tænkt som 
test-arrangementer, og Maiken fortæl-
ler, at der allerede fra første til andet 

arrangement var sket en mærkbar for-
bedring. Hun fortæller desuden, at de 

er blevet klogere på bl.a. målgruppen 
samt praktikken i forbindelse med ar-
rangementerne. 

 Samarbejdet mellem kommune, fod-
boldklubber og Børne- og Ungdomsud-
valget var upåklageligt, så succesen 

taget i betragtning er det helt sikkert 
noget, man gerne vil arbejde videre 

med. 

Afskedigelse af medarbejder 

Bettina/KAB orienterer kort om (jf. 

Grundloven FM), at hun har afskediget 
en medarbejder pr. 31. august. 

4.c Nyt fra Blokrådets  
Forretningsudvalg 

Nye medlemmer til BR-FU 

Per 1. juni er der kommet hele to nye 
medlemmer til Forretningsudvalget. 
BR-FU byder derfor velkommen til Hel-

gi fra Blok 23, hvis funktionsperiode 
løber til 1. marts 2018, og til Berit fra 

Blok 12, der skal sidde i forretningsud-
valget indtil 1. december 2018. 

Møde om tryghedsfremmende  

arbejde i Farum Midtpunkt 

Som opfølgning på dialogmødet d. 31. 

januar har Blokrådets Forretningsud-
valg indkaldt til møde d. 12. juni, kl. 
19-21 i Servicecentralen. Mødet er for 

alle, der har interesse i at deltage i det 
fremtidige arbejde vedr. trygheden i 
Farum Midtpunkt. 

Blokrådssekretariatet som  
modtager på udvalgsmails 

På sidste BR-møde blev der orienteret 
om, at der var blevet oprettet nye mail-

adresser til udvalgene. Mails, der sen-
des til udvalg, forwardes også til 

blokrådssekretariatet, så Forretnings-
udvalget lettere kan holde sig oriente-
rede om udvalgsarbejdet i Farum Midt-

punkt. 

Thomas/143F supplerer, at udvalgene 

kan drage nytte af, at dialogen til for-
retningsudvalget vedr. udvalgsarbejde 
styrkes. 

Bemanding til  
Sankthansfesten d. 23. juni 

Der er pt. 3, der har meldt, at de gerne 
vil være behjælpelige i forbindelse med 
udskænkning af øl og vand til årets 

Sankthansfest. Der er brug for flere 
hænder, så hermed en opfordring til, at 

man melder sig til sekretariatet, hvis 
man vil give en hånd med. 

Casper/163F anmoder BR-FU og Bet-

tina om at oplyse gårdmændene om, at 
bålene ikke må tændes op ved at hælde 

brændstof på et brændende bål. Det er 
blevet gjort de tidligere år for at få gang 
i bålet, og Casper har også tidligere på-

peget det. 

4.d Nyt fra andre udvalg 

Bolignetudvalget (BNU) 

Mikkel/BNU fortæller, at FM er overgå-
et til Parknet pr. 1. juni. Der har været 

nogle opstartsproblemer mht. internet 
og dørtelefoni. BNU og driften har mø-
de med Parknet fredag d.9. juni, hvor 

der er aflevering fra Parknet. 
 Der arbejdes stadig på TV, og der 

fremlægges formodentlig en aftale sna-
rest, som kan træde i kraft inden for de 
kommende 14 dage. BNU har rykket 

YouSee adskillige gange for at få frem-
lagt materiale korrigeret for juridiske 

fejl. 

Casper/163F spørger til Streaming-
tjenester, da de ikke fungerer optimalt. 

Mikkel/BNU forklarer, at skiftet til 
Parknet har resulteret i, at der har væ-

ret problemer med især Netflix. Parknet 



  

15 

tilbyder en tjeneste i forbindelse med 
Netflix, hvor man kan hente data direk-

te fremfor i skyen – det er formodentlig 
denne, der giver problemer, men de 
arbejder på sagen, og BNU får svar på 

dette på det kommende møde. 

Bo/Blok 41 spørger, om der har været 

andre tv-udbydere i spil end YouSee? 

Mikkel/BNU svarer, at YouSee har for-

syningspligtaftale med FM – dette har 
bl.a. bevirket, at skærmen ikke er gået 
i sort. Det, der afventes tilbud på, er 

derfor udelukkende en administrati-
onsaftale, som tidligere har ligget ved 
Dansk Kabel TV. 

 Til Bos spørgsmål, om BNU har for-
hørt sig ved en anden tv-udbyder er 

svaret nej, og dette vil formodentlig be-
tyde, at der skal laves et nyt EU-
udbud. Der er opsagt 3 aftaler, og EU-

udbuddet dækkede de to – nemlig in-
ternet og telefoni. Planen var, at man 

kørte videre med YouSee som tidligere 
blot med dem på kontrakten i stedet 
for Dansk Kabel TV, men det lykkedes 

ikke. 

Jakob/161B spørger, om Parknet har 

overholdt kun at arbejde indenfor nor-
mal arbejdstid? 

Mikkel/BNU kan ikke komme med et 

klart svar, men han ved, at de i ud-
gangspunktet har arbejdet fra 8-16, 

men ved problemer har arbejdstiden 
varet til kl.18. 

Thomas/143F spørger, om en af udfor-

dringerne tidligere ikke netop var, at 
både telefoni, internet og tv var knyttet 

til samme aftale, og at det var derfor 
man søgte at få de tre ting adskilt i for-
skellige aftaler? Næste skridt er vel, at 

der bliver lavet en separat aftale for 
telefoni? 

Mikkel/BNU svarer, at som telefonien 

er nu, kan beboerne vælge to løsninger 
– fastnet via det gamle ”tre-polet” tele-

fonstik eller via en adapter så telefoni-

en kører over nettet. Der er ca. 100 
brugere, der kører via adapter, og det 

har været en udfordring at sørge for, at 
de brugere fik en boks. Tidligere har 
boksen været i krydsfeltet, men nu er 

der en boks i den enkelte lejlighed. Det 
er boligafdelingen der ejer disse adap-

tere. Hvis nye brugere skulle ønske at 
tegne abonnement, vil det gå uden om 
boligafdelingen, idet man tegner abon-

nement direkte gennem telefonselska-
bet. 

Jette/409D siger, at dørtelefonerne ik-
ke virker efter skiftet, og spørger BNU, 
om de ved mødet med Parknet kan få 

dem til at gennemgå blokkene for det-
te? 

Mikkel/BNU svarer, at hun skal melde 
det til driften, da telefonen ikke giver 
en fejlmelding. Hvis den giver en fejl-

melding ved lyd, skal man derimod 
kontakte Parknet. 

Erling/263A spørger til det brev, der er 
blevet omdelt, hvoraf det fremgår, at 
man skal vælge tv-pakke inden d. 20. 

juni – er det stadig gældende? 

Mikkel/BNU svarer, at det er taget til 

referat fra sidste BR-møde, da de havde 
forventet, at det ville ske i juni. YouSee 
har lovet at varsle ny dato via brev til 

beboere. 

Bo/Blok 41 fortæller, at det er alle 3 

dørtelefoner i hans blok, der ikke kan 
komme online (de giver fejlmelding), 
hvortil Mikkel opfordrer ham til at kon-

takte Parknet support. 

Jørgen/410F spørger, hvad Parknet er 

for en størrelse? Hvad er deres egenka-
pital? 

Mikkel/BNU svarer, at Parknet er en 

forening (eller tæt på at være det, da de 
sidste vedtægtsændringer netop er ble-

vet besluttet, før dette kan træde i 
kraft), der er stiftet af de selskaber, der 
køber internet som hovedentreprise 
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hos dem. Mikkel har deltaget i deres 
generalforsamling, hvor han kunne 

konstatere, at FM havde knap 1/3 af 
stemmerne, hvilket giver os en for-
holdsvis stor medbestemmelse. Egen-

kapitalen er på knap 50 mill. – de hen-
lægger svarende til det, der bliver ind-

købt. 

Jørgen/410F har orienteret sig på 
Parknets hjemmeside, hvor det frem-

går, at man som forening selv skal be-
tale for det tekniske udstyr. Det kan 

kun betale sig at benytte dem, hvis 
man ligger tæt på deres infrastruktur – 
hvordan passer det sammen med FM? 

Mikkel/BNU understreger, at Parknet 
har fået entreprisen, fordi de vandt EU-

udbuddet. I udbuddet indgik også pris 
for infrastruktur. Grunden til, at det 
var forholdsvist billigt, er at Parknet for 

et par år siden entrerede i Farum, hvil-
ket betød at nærmeste infrastruktur 

ligger i nærheden af Bytorvet. 

Mikkel/BNU afslutter med at sige, at 
hans sidste dag som medlem i BNU er 

dags dato (læs d.6. juni), da han fra-
flytter FM. 

Friarealudvalget (FAU) 

Hans/FAU gør opmærksom på fugletu-
ren tirsdag d. 13. juni. Det bliver godt 

vejr, og der kommer en biolog fra 
Dansk Ornitologisk Forening, som 

guider og fortæller. På gensyn  

Nørklerne 

Lis/Nørklerne spørger Bettina/KAB om 

status på skilt og nøglebrikker. 

Maiken/Blokrådssekretær oplyser, at 

skiltet burde være bestilt. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 505.a: Suppleringsvalg  

til Furesø Boligselskabs bestyrelse 

Henrik/dirigent efterlyser 3 personer 

fra forsamlingen til at tælle stemmer 

sammen med blokrådssekretæren. For 
en god ordens skyld må det ikke være 

en af de opstillede kandidater eller no-
gen med familiær tilknytning til disse. 
Erik/80F, Mikkel/287 E2 samt Mai-

ken/287 E2 melder sig. 
 Efterfølgende giver dirigenten kandi-

daterne mulighed for at komme med en 
bemærkning til deres kandidatur, men 
alle 4 kadidater mener, de har præsen-

teret sig fyldestgørende i Midtpunktet. 
Dirigenten gør opmærksom på, at man 

må sætte maksimalt et kryds pr. 
stemmeseddel. 

Berit/BR-FU oplyser, at der er 36 

stemmeberettigede. 

Thomas/FURBO spørger dirigenten til 

valgproceduren – kører det over en eller 
to runder? 

Henrik/dirigent svarer, at proceduren 

er den samme som anvendt ved valg til 
ØU sidste år. Dvs. at den kandidat, der 

får flest stemmer, vælges. Hvis to kan-
didater får lige mange stemmer, går 
man til afstemning igen, hvor der alene 

stemmes om disse to. 

Thomas/FURBO mener også, at for-

samlingen bør spørge de 4 i øvrigt 
yderst kvalificerede kandidater, om de 
tilslutter sig blokrådsdemokratiet? 

Henrik/dirigent spørger alle 4 kandida-
ter, om de kan tilslutte sig blokrådets 

demokrati, og alle fire svarer ja til det-
te. 

Mikkel/287 E2 takker for, at der er så 

mange, der stiller op – han ser det som 
en stor opbakning til demokratiet. 

Henrik/dirigent går til afstemning. 

Afstemning 
De 36 stemmer fordeles således:  

 Anne: 22,  
 Bo: 0,  
 Niels: 2,  

 Tove: 12 
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BR-sag 505.b: Malerarbejde  
i P-areal, igangsat af Blok 46 

Ændringsforslag Blok 14 

”Afstemningsmulighed 2 fjernes fra af-
stemningen, så der kun er én afstem-

ning.” 

Begrundelse: 

Såfremt afstemningsmulighed 2 bliver 
stemt igennem, vil det være slut med 
demokratiet i Farum Midtpunkt. 

Det vil indebære, at de tilstedeværende 
ved en afstemning, ikke kun ved 

husmøder men også ved blokrådsmø-
der, vil kunne gøres personligt ansvar-
lige for alle afstemningsresultater ved 

vores møder – specielt de økonomiske. 

Vi vil aldrig mere turde / kunne stem-
me ja til et forslag med risiko for at bli-

ve gjort personligt ansvarlig. 

Henrik/dirigent spørger Blok 14, om de 

vil motivere forslaget? 

Ingvar/Blok 14 understreger, at æn-

dringsforslaget er stillet, fordi en vedta-
gelse af afstemningstema 2 i BR-sagen 
vil være ødelæggende for demokratiet i 

Farum Midtpunkt. 

Henrik/BR-FU siger, at formålet med 

sagen ikke er at drage enkeltpersoner 
personligt ansvarlige. Det essentielle i 
sagen er, at man i Blok 46 har gen-

iværksat et forsøg på maling af P-areal, 
som man allerede er blevet stoppet i en 
gang tilbage i 2014. Deri ligger en eks-

traomkostning for samtlige beboere i 
forbindelse med fremtidig vedligehold. 

Derfor er det afgørende, at der foreta-
ges reetablering – også for ikke at dan-
ne præcedens. Hvis man ønsker, at P-

arealet skal males, må man rejse en 
BR-sag, så dels omkostningerne kan 

blive en del budgettet, dels at sagen 
kan blive besluttet på demokratisk vis. 

Casper/163F synes, at sagsfremstillin-

gen synliggør, at man på trods af at 
have fået et nej iværksætter arbejde. 

Han synes ikke, det giver mening, ef-
tersom alt udvendig vedligeholdelse 

påhviler driften. Casper mener dog, at 
der kun kan være tale om afstemnings-
tema 1, da det andet afstemningstema 

bevæger sig ud i noget juridisk, blokrå-
det ikke kan tage stilling til. 

Thomas/143F kan godt se den gode 
intention i Ingvars udtalelser. Med det 
sagt mener han, at vi alle har et ansvar 

uagtet om afstemningstema 2 bortfal-
der eller ej. Man er nødt til at sikre sig, 

at de beslutninger, man tager, er lovli-
ge. Når man overtræder regler, så er 
man ikke straffri selvom man ikke 

skulle kende reglerne. Thomas fortæl-
ler dog, at selvom det ikke var en-

stemmigt, så har husmødet i Blok 24 
valgt at stemme på afstemningstema 1, 
så det ikke er enkeltpersoner, der 

kommer til at hænge på regningen, 
men at den bliver betalt via deres di-
spositionskonto. 

Anne/Blok 15 er af den holdning, at 
hvis man handler til ulempe for andre, 

så må man (læs: blokken) selv betale 
for det. De finder dog sagen meget for-
virrende, når man sammenholder sags-

fremstillingen i Midtpunktet med det 
opslag, Blok 46 har hængt op på op-

slagstavlerne, hvorfor de anmoder om, 
at sagen udskydes, til der er enighed 
om beløbsstørrelser samt selve forløbet. 

De havde et håb om, at Blok 46 selv 
kunne byde ind med et forslag til, 

hvordan dette kunne løses. 

Henrik/dirigent spørger Anne, om det 
er korrekt forstået, at husmødet frem-

sætter et udsættelsesforslag, for så er 
det jo det, der skal stemmes om. Til 

dette svarer Anne ”ja”. 

Berit/BR-FU bemærker, at i henhold til 
forretningsordenen, så skal et udsæt-

telsesforslag, som er vedtaget af et 
husmøde, afleveres til sekretariatet in-

den kl.18 på dagen for BR-mødet for at 
kunne komme til afstemning. 
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Kirsten/Blok 11 forklarer, at de på 
husmødet undrede sig over, at det var 

blevet til en BR-sag, da de mente, det 
burde være en sag mellem Blok 46 og 

Ejendomskontoret, som så evt. kunne 
udmønte sig i en BR-sag. Deres stem-
me falder på afstemningstema 1. Dog 

skal det siges, at de undrer sig over 
forløbet, da de ved, at der bor folk i 
Blok 46, som kender reglerne, og som 

tidligere er blevet stoppet i det eksakt 
samme arbejde. 

Henrik/BR-FU oplyser, at det ikke har 
været muligt at køre det som en sag 
mellem Blok 46 og Ejendomskontoret. 

Ingvar/Blok 14 opfordrer til, at man er 
omhyggelig med at skrive teksten i af-

stemningstemaerne. Han beder blokrå-
det om at læse afstemningstema 2, da 
de da vil se, at der udtrykkeligt står, 

”at de fire personer, der sad til det 
husmøde, selv er ansvarlige for de pen-

ge, der er lagt ud, og at det ikke kom-
mer nogen andre ved”. Derfor foreslår 
de, at afstemningstema 2 bortfalder. 

Jørgen/410F fortæller, at han har fun-
deret over sagen, og der er noget ved 

den, som han ikke bryder sig om. Der-
for stiller han som blokrådsrepræsen-
tant et udsættelsesforslag, som lyder: 

”Det fremgår ikke af sagsfremstillingen 
i hvilket omfang, der har været dialog 

mellem Blok 46 og Ejendomskontoret 
om at ordne sagen ved forlig. Det bør 
undersøges, om der ikke ad den vej 

kan findes en løsning. 
 Jeg er ikke jurist, men med hensyn 
til afstemningstemaerne 1 og 2, mener 

jeg, at der åbnes op for muligheder, 
som ikke er tilsigtet, og som vil have en 

negativ indflydelse på beboerdemokra-
tiet. Jeg mener, konsekvensen skal 
vurderes af en jurist”. 

Bettina/KAB understreger i henhold til 
første del af det fremsatte udsættelses-

forslag, at Ejendomskontoret ikke kan 
tage beslutninger om økonomi, der ik-

ke er vedtaget af Blokrådet. Netop dette 
er et centralt element i den aktuelle 

sag. Bettina kommenterer yderligere, at 
driften har bedt maleren om at stoppe 
arbejdet to gange, eftersom det ikke 

ophørte efter første påtale. 
 KAB er ansat af Boligselskabet som 

forretningsfører, og det er dermed dem, 
der har beføjelse til at igangsætte den-
ne type driftsarbejde – ikke den enkelte 

beboer. 

Henrik/dirigent tydeliggør, at der efter 

endt talerække først stemmes om ud-
sættelsesforslaget. Hvis dette bortfal-
der, stemmes der først om ændrings-

forslaget, hvorefter der fortsættes til 
selve BR-sagen. 

Thomas/143F spørger til konsekvensen 
af udsættelsesforslaget. 

Henrik/BR-FU svarer, at det vil betyde, 

at det allerede udførte arbejde, hverken 
fortsættes eller tilbageføres. Dette med-

virker samtidigt, at maleren ikke får 
betaling for allerede udført arbejde (i 
hvert fald ikke lige nu), da en ny BR-

sag tidligst kan behandles på BR-
mødet i august. BR-FU vil dermed bede 

juridisk afdeling i KAB om at forholde 
sig til sagen. 

Bettina/KAB forklarer, at da malerme-

steren ikke har indgået aftale med 
Ejendomskontoret, er det ude af deres 

hænder. Derfor er det en sag mellem 
maleren og husmødet, der har beslut-
tet igangsættelse. 

Thomas/FURBO fortæller, at sagen er 
blevet debatteret ved et bestyrelsesmø-

de. Han siger yderligere, at en af kon-
sekvenserne for udsættelse af denne 
sag kan blive, at de, der har indgået 

aftale med maleren, kan risikere at bli-
ve draget til ansvar for det arbejde, der 
allerede er udført. Derfor understreger 

han, at man nøje bør overveje, om det 
overhovedet er i blok 46s interesse, at 

sagen bliver udsat. Afstemningstema 1 
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dikterer netop, at man lader hele blok-
ken betale regningen. 

Erik/Blok 16 mener, det burde være 
klart for enhver, at en blok ikke kan 

iværksætte arbejde udenfor gældende 
rammer. Hvis man reetablerer og der-
med sandblæser betonen i P-arealet 

under Blok 46, får blokken nøjagtig 
det, de ønsker – et lysere P-areal! I 
Eriks Blok var husmødet af den over-

bevisning, at Blok 46 ikke skulle slippe 
afsted ustraffet. Derfor mener de, at 

løsningen burde være, at fremtidig ved-
ligeholdelse burde stå for Blok 46s 
egen regning. 

Henrik/dirigent opfordrer til, at de sid-
ste i talerækken får ordet for en kort 

bemærkning, da han mener, debatten 
kører i ring. Thomas har klart fremlagt, 
hvad konsekvenserne af de forskellige 

muligheder vil være. 

Carl/450A og dermed beboer i Blok 46 

forklarer, at han deltog på det omtalte 
husmøde, men at han udtaler sig som 
privatperson. Han mener, der burde 

have været indbudt til dialog. Han op-
lyser, at blokken har 250.000 kr. på 

deres dispositionskonto, og dermed 
ville en bankgaranti for fremtidig vedli-
geholdelse kunne være lagt. Ingen har 

lagt op til nogen former for dialog – 
tværtimod har der været trusler fra be-
gyndelsen af. Han er fortaler for, at sa-

gen bliver udsat, og at man indgår i 
dialog. Han forklarer, at de i Blok 46 

følger sig utrygge grundet hashsalg mv. 
i deres P-areal – og de har et ønske om, 
at det bliver mere trygt – han under-

streger igen, at han udtaler sig på egne 
vegne. 

Casper/163F fortæller, at hans 
husmøde har valgt at stemme for af-
stemningstema 1, fordi det alternativt 

kan blive dyrt i advokatomkostninger. 
 Casper er dog uforstående over for 

Carls og Blok 46s ønske om dialog. Det 
er dem, der har opstartet arbejde, uden 
at have indgået i dialog omkring det. 

Anne/Blok 15 er personligt nysgerrig 
efter at vide, om Blok 46 er repræsen-

teret. I Blok 15 var de trygge ved at 
stemme for et udsættelsesforslag, da de 

er sikre på, at Blok 46 nok skal tage 
hånd om regningen samt komme med 
et forslag om, hvordan reetablering kan 

ske. Alternativt vil de stemme for af-
stemningstema 1. 

Henrik/BR-FU siger, at han er nødt til 

at korrigere for en faktuel oplysning i 
Annes udtalelser. Dispositionskontoen 

kan ikke anvendes til udvendig vedli-
gehold – det er BR-FU blevet orienteret 
om af KAB. 

Erik/80F mener i så fald, at afstem-
ningstema ikke 1 holder. 

Maiken/blokrådssekretær forstår for-
virringen i forhold til, om pengene fra 

dispositionskontoen kan benyttes eller 
ej. Hun forklarer, at man kan afholde 
udgiften over dispositionskontoen, så-

fremt Farum Midtpunkt vælger at over-
tage sagen. Dette kan udelukkende 
vedtages af Blokrådet, og det er netop 

derfor, at det fremgår af afstemnings-
temaerne. 

Niels/112E oplyser, at der ikke er no-
get nedskrevet om, hvad man må bruge 

pengene fra blokkenes dispositionskon-
ti til. Han synes, man skal prøve at løse 
det ved at indgå en aftale med Blok 46. 

Hans/38 2.R starter med at rose for-
retningsudvalget, da han mener, at de 

har grebet sagen fuldstændig korrekt 
an – også det at de har delt sagen op i 
to afstemningstemaer. Han mener dog, 

at debatten beror på, at nogle ikke har 
forstået indholdet af afstemningstema 
2. Han siger, at den eneste forskel i de 

to afstemningstemaer er, at Farum 
Midtpunkt i første afstemningstema 

sørger for at regningen til maleren bli-
ver betalt i modsætning til i andet af-
stemningstema. Det handler ikke om, 

at enkelte beboere skal betale, men 
man lægger det derimod ud til Blok 46. 
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Han mener, at sagen illustrerer helt 
fint, at der er et brud på råderetten, 

som i øvrigt følger lovgivningen, hvorfor 
der heller ikke er nogen grund til at 
udsætte sagen. 

 Han henviser til Eriks tidligere udta-
lelser om at lade Blok 46 selv stå for 

vedligeholdelse og siger, at en sådan 
beslutning vil medføre, at fremtidige 
beboere skal vedligeholde noget, de ik-

ke selv har været med til at bestemme. 
Det helt rigtige er derfor reetablering. 

 I øvrigt stemmer Blok 12 og 13 for 
afstemningstema 1. 

Casper/163F ønsker ikke, at den aktu-

elle sag skal ende ud i noget civilretligt, 
men han forstår ikke, hvordan en ud-

skydelse kan komme på tale. 

Jørgen/410F forklarer, at udsættelses-

forslaget går på en efterlysning af for-
løbet i sagen. Han mener ikke, der er 

nogen tvivl om, at Blok 46 har en dårlig 
sag, men han synes, der mangler en 

åbning i sagsfremstillingen, uden at 
Blok 46 står til ”tæsk” eller ”mange 
tæsk” som han mener, de to afstem-

ningstemaer afspejler. Både sagsfrem-
stilling og afstemningstemaer er man-
gelfulde både i forhold til forklaring og 

konsekvenser. 

Henrik/Blok 43 afslutter debatten ved 

at oplyse, at de stemmer for afstem-
ningstema 1. De betragter sagen som 

både uheldig og trist – og sidst men 
ikke mindst som en præcedenssag, så-

fremt man gav 46 lov til at male deres 
P-areal. Han understreger, at vedtagel-
se af udsættelsesforslaget vil føre sagen 

videre til jura, hvilket kan bevirke, at 
den får et helt andet udfald, som ikke 

nødvendigvis er til gavn for de involve-
rede i Blok 46. 

Henrik/dirigent spørger Jørgen, om 

han fastholder udsættelsesforslaget, 
hvilket Jørgen svarer ”ja” til. 

Berit/BR-FU oplyser, at der nu er 35 
stemmeberettigede, og at der skal være 
mindst 9 stemmer for forslaget (jf. For-

retningsordenen § 9), før udsættelses-
forslaget vedtages. 

Der holdes summepause, inden der 
stemmes. 

Henrik/dirigent læser udsættelsesfor-

slaget op. 

Afstemning (udsættelsesforslag) 
Stemmerne fordeler sig med 9 stemmer 

for ud af 35 stemmeberettigede, hvorfor 

sagen er udsat. 

6. Eventuelt 

Jakob/161B mener ikke, der burde 
herske tvivl om, at lejer står for ind-
vendig vedligehold, hvorimod udvendig 

vedligehold påhviler udlejer. Nærvæ-
rende blokrådssag 505.b har dog givet 

anledning til tvivl, da de indre gang-
strøg må befinder sig i en gråzone, ef-
tersom de ikke hører under hverken 

den ene eller anden kategori. Han 
spørger til, hvad reglerne er i forhold til 
disse? 

Thomas/følgegruppe for indre gangstrøg 
fortæller, at blokkenes råderet i gang-

strøgene qua nedsættelse af følgegrup-
pen er midlertidigt suspenderet. Når 
sagen er afsluttet, vil der blive udfær-

diget retningslinjer, i forhold til hvad 
blokkene må og ikke må udføre i de 

indre gangstrøg. 

Berit/38 2.S kommenterer på baggrund 
af netop drøftet BR-sag (505.b), at man 

altid har kunne benytte blokkens dis-
positionskonto til indvendig vedligehol-

delse i fællesrummene. Man kan også 
bruge den til sociale aktiviteter. I for-
hold til de indre gangstrøg har der væ-

ret blokke, der via BR-sag har fået lov 
til at male de rå betonmure, men si-
denhen overgik maling af de indre 

gangstrøg, så vidt hun husker via en 
BR-sag, til driften. Opbygning af ekstra 

fællesrum var også en BR-sag. Det har 
aldrig været en mulighed at behandle 
gulvet – med undtagelse af forgårdene 

til A-lejlighederne. 
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Hans/38 2.R supplerer Berit ved at for-
tælle, at blokkenes kompetence i de 

indre gangstrøg stopper ved dørene, 
som fremstår i de oprindelige farver. 

Det har altid været sådan, at blokkene 
kunne udsmykke deres gangstrøg. 

Erik/Boligudvalget siger, at der ikke 

står nogen steder i råderetskataloget 
om husmødets råderet – det arbejder 

de på at få indført. Det kan være, at 
tiltag er blevet besluttet via blokråds-
sager, men eftersom der ikke er et kar-

totek over disse, så skal de findes frem, 
før man kan dokumentere det. Bolig-
udvalget har overvejet at lave sådan en 

liste – dog ikke med start fra 1973. 

Kirsten/34F fortæller, at der ligger en 

blokrådssag på de gitre, der er i blok-
kene, og den ligger ikke så mange år 
tilbage. 

Lis/80F fortæller, at deres dørtelefoner 
ikke virker, og at det ikke skyldes hær-

værk. 

Mikkel/BNU svarer, at det højst sand-

synligt skyldes omlægningen af inter-
nettet, da dørtelefonien har været ude 
af drift som følge af dette. Han opfor-

drer derfor Lis til at kontakte Parknet. 

Thomas/Blok 24 fortæller, at der på 
søjlerne ved stamvejen ikke er påført 

husnumre ligesom de andre steder i 
Farum Midtpunkt – det vil de gerne 

have. Bettina/KAB noterer dette. 

Casper/163F spørger om der ikke også 
kunne påføres hastighedsbegrænsning 

på søjlerne, så det ikke kun står på 
stamvejene? Bettina/KAB noterer sig 

også dette. 

Maiken/287 E2 fortæller, at hun og 
Mikkel fraflytter Farum Midtpunkt som 

følge af uroligheder. Hun efterlyser en 
oplysning om, hvor mange der har op-

sagt deres lejemål af selvsamme årsag? 

Bettina/KAB svarer, at KAB ikke bliver 
oplyst om, hvorfor folk fraflytter, hvor-

for hun ikke har mulighed for at svare 
på spørgsmålet. 

Maiken/287 E2 takker for gode debat-
ter på blokrådsmøder og spændende 
arbejde i udvalgene. Hun ønsker alle 

alt godt fremover  

Henrik/dirigent takker af, da der ikke 

er flere kommentarer/spørgsmål.  

 
Detalje fra Servicecentralen, 27.10.2016 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 506 3. AUGUST 2017 
 

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

3. Godkendelse af referat fra juni 2017 (Udskudt til sept.) 
4. Meddelelser og debat: 

a. Indlæg fra gæster 

b. Nyt fra Ejendomskontoret 
c. Nyt fra Blokrådets Forretningsudvalg 
d. Nyt fra andre udvalg (BNU, TMU) 

5. Blokrådssager: (Udskudt til 

   ekstraordinært 
   BR-møde 15/8-2017) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 

A Tove 201G 
 Stig 218F 
 Alice 208B 

 Else Marie 202B 
C Oscar 10I 

12  
og 13 

Morten 38 2.S 
Hans 38 2.R 

14 Hanni 55E 

 Ingvar 55E 
15 Eva 71B 
 Per 70F 

21 Niels 112E 
22 Agnete 116A 

 Pia 116D 

Blok Navn Adresse 

26 Jakob 161B 
 Bente 168D 
31 Anne-Charlotte 239A 

32 Leif 242B 
34 Jens 257F 

36 Asger 296A 
 Michael 394D 
41 Merete 401A 

 Bo 401A 
42 Randi 410F 
 Anne 417E 

43 Henrik 428D 
44 Mogens 437A 

 Tove 431D 

Uden stemmeret: Palle, EJK 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Henrik godkendes som dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes med be-
mærkninger: 

Henrik/BR-FU orienterer om, at der i 

et ukendt antal eksemplarer af »Midt-
punktet« 506 mangler dele af blok-
rådsagerne, så varslingsfristen (jf. 

Forretningsordenen § 5) ikke er over-
holdt. Derfor udgår behandlingen af 

alle blokrådssager, og der vil i stedet 
blive indkaldt til ekstraordinært blok-
rådsmøde tirsdag d. 15. august. 
Blokrådssagerne vil blive hustand-

somdelt senest d. 8. august. 

Thomas/143F spørger, om de sager, 
der bliver omdelt, er dem, man kan 

finde i »Midtpunktet« på hjemmesi-
den? 
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Henrik/BR-FU svarer, at det er kor-
rekt. Han gør opmærksom på, at ud-

skydelse af behandlingen af blok-
rådssager medfører, at den annonce-
rede dato (14. august) for første møde 
i det eventuelt nedsatte kunstudvalg 

udsættes til et endnu ukendt senere 
tidspunkt. Henrik fortæller desuden, 
at der er indkommet 2 ændringsfor-
slag til BR-sag 506b – disse vil som 

sædvanlig blive mangfoldiggjort på 
mødet.  

Thomas/143F spørger, om ændrings-

forslagene kan blive omdelt, hvortil 
Henrik/BR-FU svarer, at de bliver 
uddelt på mødet med dagsordenen 

som vanligt. 

Berit/BR-FU responderer på et par 
utilfredse ytringer omkring manglen-
de omdeling af ændringsforslag fra 

forsamlingen. Hun forklarer, at det 
skyldes meget begrænset tid til tryk. 
Trykningen foretages her i huset, og 

der er ikke kapacitet til også at ind-
sætte ændringsforslag. 

Per/70E spørger, om det er nødven-
digt at holde husmøde igen, hvis man 

har fået et komplet eksemplar af 
Midtpunktet? 

Henrik/BR-FU svarer, at ingen i For-

retningsudvalget ved, hvem der har 
fået hhv. komplette og ukomplette 
eksemplarer – det kan blot konstate-
res, at der er fejl i et ukendt antal ek-

semplarer. Hvis et husmøde allerede 
har behandlet de 6 sager, så er der 
umiddelbart ikke grund til at holde 

nyt husmøde. Blokkene får besked 
om, at sagerne er udskudt i det mate-
riale, der sendes ud. 

3. Godkendelse af  

referat fra juni 2017 

Grundet manglende dele af referatet i 
et ukendt antal af MP 506, bliver det-
te genoptrykt i MP 507, så det kan 

godkendes på blokrådsmødet d. 5. 
september. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen gæster på dette møde. 

4.b Nyt fra Ejendomskontoret 

Røgalarmer 

Palle/EJK fortæller, at det er vigtigt, 
at man sørger for at holde røgalarmer 
rene. Røgalarmerne er i Birkhøjter-

rasserne og nogle af sammenlægnin-
gerne. Der har været et par episoder, 
hvor alarmen er gået, på trods af at 

der ingen røg har været. Driften er 
blevet oplyst om, at støv og tordenflu-
er også kan aktivere alarmerne, og at 
man rengør dem mest effektivt med 

en støvsuger. Hvis de holdes rene, 
slipper vi for unødige udkald. Hvis 
det er batteriet, der trænger til at bli-
ve skiftet, sender alarmen små korte 

bip-lyde ud. 

Jens/257F fortæller, at han blev rin-
get op på sit arbejde, grundet alar-

men var gået i hans lejlighed. Han 
mener ikke, at det kun er støv og tor-
denfluer, der kan aktivere alarmen 

udover røg. Der var ikke noget støv at 
se i hans alarm.  Han mener derimod, 
at det evt. kan skyldes, at der pt. er 
meget varm og fugtig luft i toplej-

lighederne. 

Berit/38 2.S spørger, om der er noget 
man kan gøre for at modvirke fugt og 

varme omkring røgalarmer. 

Asger/296A opfordrer til, at man ren-
ser alarmerne med luft (evt. trykluft 
på spray eller ved brug af et sugerør), 

da det kan være svært at se, om der 
er støv i alarmerne. 

Randi/410F spørger, om man får be-

søg af hele Farums Brandvæsen, hvis 
røgalarmen bliver aktiveret? 
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Palle/EJK svarer, at det ikke sker. 
Politi og brandvæsen blev kaldt ud, 

da de blev kontaktet af en urolig be-
boer, der mente at kunne lugte røg. 
Palle afslutter med at sige, at der bli-
ver informeret mere om dette i kom-

mende Midtpunkt (læs: i dette num-
mer).  

Ventilationskanaler 

Palle/EJK orienterer om, at rensning 

af ventilationskanaler forløber plan-
mæssigt. Arbejdet opstartes efter 
sommerferien i Nygardterrasserne 

(Blok 34, 35 og 36) den 28. august. 

Bo/401A er blevet fortalt, at en 
røglem i 408 stod åben. Han spørger 

om, man selv kan lukke den, hvortil 
Palle svarer, at det ikke er muligt, så 
det skal meldes til Ejendomskontoret. 

Kontrolafgift ved parkering i  

fodgængerfelt under Blok 21/22 

Palle/EJK oplyser, at alle er blevet 
informeret om, at der er opsat skilt-

ning under Blok 21/22, som oplyser 
om, at der udstedes kontrolafgift ved 
ulovlig parkering i fodgængerfeltet 
under blokkene. Dette er iværksat pr. 

1. august. 

Bente/168D fortæller, at det er svært 
at finde parkering i nærheden af ind-

gangen til genoptræningscentret i 
Blok 13, da stort set alle nærliggende 
P-pladser er forbeholdt handikappe-
de. Det er et problem, da de folk, der 

skal til genoptræning ofte er dårligt 
gående, og i øvrigt står handikap P-
pladserne ofte ubrugte hen. 

Hans/38 2.R forklarer, at det i så fald 
vil være ejerforeningen for Blok 12 og 
13, der skal rettes henvendelse til. 

Berit/38 2.S foreslår, at Bente parke-

rer under Blok 12, og så går over til 
indgangen i Blok 13. 

Bente/168D svarer, at problemet net-
op er, at de folk, der skal til genop-

træning, ikke kan gå så langt. 

Bo/401A er uforstående overfor Hans’ 
forklaring. Der er jo beboere fra de to 
blokke, der er repræsenteret på mø-

det, så er det vel også en del af Fa-
rum Midtpunkt? 

Berit/38 2.S siger, at det eneste, der 

tilhører Farum Midtpunkt, er over-
etagen i blokkene samt den nordlige 

ende af Blok 13. 

Hans/38 2.R fortæller, at de to blok-

ke består af tre afdelinger. Den ene 
afdeling dækker plejeboligerne, den 
anden servicearealerne og den tredje 
Farum Midtpunkt. Der er altså opret-

tet en ejerforening for de tre afdelin-
ger. Derfor kan Farum Midtpunkt ik-
ke alene tage beslutninger om de for-
hold, der nævnes. Hans opfordrer til, 

at man retter henvendelse til Furesø 
Boligselskab, da dette ejer alle tre af-
delinger. 

Belysning (brystværnslamper) 

Palle/EJK fortæller, at der blot mang-

ler at blive udskiftet pærer i sydenden 
af Blok 16 samt på Vestblokgangstrø-
get.  

360 graders undersøgelse  

”pas på huslejen” 

Palle/EJK fortæller, at Furesø Bolig-

selskab som tidligere nævnt har be-
sluttet, at der skal foretages en un-
dersøgelse med henblik på effektivise-
ring i afdelingerne. Der er bestilt en 

rapport for alle afdelinger. Arbejdet er 
startet op, og der bliver foretaget in-
terviews med forskellige relevante 

medarbejdere, hvorefter der bliver 
udarbejdet en rapport med råd om, 
hvor man kan opnå besparelser. 
Rapporten skal til gennemsyn i FUR-

BO i november, hvorefter den kom-
mer ud i afdelingerne. 
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Thomas/FURBO siger, at Kurt Rytter 
(kundechef i KAB) forventer, at rap-

porten er klar til repræsentant-
skabsmødet i november, hvor også 
forretningsudvalget er repræsenteret. 

Niels/112E har nogle synspunkter i 

forhold til, hvor han mener, man 
kunne opnå besparelser. Han konsta-
terer, at man vel kan bidrage med 

den slags. 

HTH-køkkener 

Palle/EJK oplyser, at 60 lejemål er 
blevet varslet i forbindelse med ud-
skiftning/sikring af beslag i køkken-

skabe. HTH skulle have monteret sik-
ringsbeslag på køkkenskabe i de boli-
ger, der allerede har modtaget vars-

ling, men deres håndværkere havde 
udfordringer med at finde ud af 
nøglerørssystemet, hvorfor de uhel-
digvis ikke kom ind i alle lejligheder. 

Driften er ved at undersøge, om det 
kræver en ny varsling. De er bekendt 
med de 22 lejligheder, det vedrører, 
så de forsøger sig med at rette kon-

takt til de aktuelle lejere. Der er lavet 
aftale med 4 lejemål, og tømreren vil 
forsøge at lave aftale med de reste-

rende 18. 

Else Marie/202B fortæller, at hun 
netop har oplevet ikke at få besøg, på 
trods af at hun havde lagt en nøgle i 

nøglerøret. Hun har rettet kontakt til 
firmaet, som også kunne konstatere, 
at der var sket en misforståelse. Hun 

har dog fået lavet en ny aftale med 
dem.  

Palle/EJK fortæller, at firmaet havde 
foretaget ændringer i forhold til de 

håndværkere, der skulle udføre opga-
ven, hvorfor problemet opstod.  

Miljøsagen 

Palle/EJK fortæller, at belægningen 

på Multibanen bliver skiftet. Dette 
sker inden Åbent Hus d. 9. september 

(såfremt vejret tillader det). Der er 
fundet økonomiske midler til dette, så 
det bliver uden omkostninger for Fa-

rum Midtpunkt. 
 Beplantningen langs Miljøstien bli-
ver skiftet til efteråret – dette bliver 

også uden omkostninger for Farum 
Midtpunkt. 

Cortenplader 

Palle/EJK informerer om, at noget 

tyder på, at der kan være problemer 
med befæstningen på flere cortenpla-
der, hvilket medfører en risiko for, at 

de kan falde ned. Problemets omfang 

ENERGIHJØRNET 

Blokrådet besluttede på sit møde i maj at 
igangsætte projektet: ”Ændring af afreg-
ningsform for el” med konsekvensen, at alle 
el målere til lejligheder skulle skiftes. 

Målerne er også skiftet hen over sommeren 
- det er blot ikke sket som en del af vores 
projekt.  

Radius – vores el leverandør, har egenhæn-
digt – og uden at orientere TMU, skiftet alle 
målerne. 

Og det til trods for, at Radius var orienteret 
om vores planer med skift af målere som 
forløber for et eventuelt senere solcellean-
læg. 

Vi prøvede at stoppe Radius i deres foreha-
vende – men forgæves. Så nu har vi alle nye 
Radius målere siddende. 

Samtidigt er Radius kommet med nye signa-
ler, hvad angår betaling eller ikke betaling 
for nye målere – signaler der afviger væ-
sentligt fra det, de tidligere havde orienteret 
os om. 

Derfor har TMU nu valgt at sætte hele må-
lerprojektet på stand by, indtil vi har en kla-
ring på, hvad der er op og ned i denne sag.  

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



  

 26 

skal undersøges, og eventuel ekstern 
hjælp kan blive nødvendig, hvorfor 
det evt. kan blive en omkostnings-

tung sag. Palle opfordrer beboere til 
at kontakte Ejendomskontoret, hvis 
de ser, at plader sidder løst. 

Else Marie/202B fortæller, at der tid-
ligere er faldet et stykke jern ned på 
hendes terrasse fra overboens terras-
se. Det må dreje sig om lejlighed i 

203, men hun har ikke gjort noget 
ved det. 

Palle/EJK noterer sig dette og svarer, 

at hun skal melde det til Ejendoms-
kontoret. 

Oprydning i garagebure 

Palle/EJK fortæller, at oprydning i 
garageburene fortsætter. De er nået 
til Nygårdterrasserne, men det er en 
langsommelig og tidskrævende pro-

ces, dels fordi netop gennemgåede 
bure meget hurtigt bliver fyldt med 
alt muligt uhensigtsmæssigt, dels i 

forbindelse med sagsbehandlingen.  

Knallertbure 

Palle/EJK lufter idéen om, at der på 
kommende BR-møde tages en snak 

om knallertburene, og hvordan de 
skal bruges fremover. Mange af dem 
er fyldt med alt muligt andet end 

knallerter og cykler, og de ser umid-
delbart ud til ikke at blive brugt (hen-
sigtsmæssigt). 

Kirsten/34F fortæller, at blok 11 har 

ryddet op i deres knallertbur, men 
der ligger en del, som efter aftale med 
Ejendomskontoret burde være blevet 

fjernet, men det er ikke sket. 

Palle/EJK svarer, at de selvfølgelig 
kigger på det, men at han stadig me-
ner, det er værd at diskutere, om bu-

rene skal bruges til noget andet, og i 
så fald hvad. 

Retssag om faldskade 

Palle/EJK orienterer om, at der har 

været et langt sagsforløb om en fald-
skade i Farum Midtpunkt. Sagen gik 
på, hvorvidt der var udført tilstrække-
lig glatførebekæmpelse i området. Fu-

resø Boligselskab har ved Østre 
Landsret vundet sagen, anlagt af en 
kommunal medarbejder, der faldt på 
sin cykel på Vestblokgangstrøget i 

november 2015.  

Berit/38 2. S benytter lejligheden til 
at rose de ansatte for den glatførebe-

kæmpelse, som de udfører i Farum 
Midtpunkt. De knokler både i og 
uden for deres arbejdstid for, at man 

kan færdes trygt og godt.  

Skadeservice 

Palle/EJK oplyser, at rammeaftalen 
mellem nuværende skadeservicefirma 
(SSG) og KAB er ophørt. Driften har 

undersøgt muligheden for at fortsætte 
med SSG, og de har fået forhandlet 
en fordelagtig aftale, så samarbejdet 
fortsætter. Prisen er blevet billigere 

end tidligere, og eventuelle nye afde-
linger i Furesø Boligselskab vil også 
være dækket af aftalen. 

Agnete/116A spørger, hvad skadeser-
vice er, hvortil Palle svarer, at det er 
et vagtfirma, man kan kontakte ved 
akutte skader opstået uden for Ejen-

domskontorets åbningstid. 

Berit/Bladudvalget oplyser, at tele-
fonnummeret står under ”Praktiske 

oplysninger” bagest i »Midtpunktet«. 

Paraboler 

Palle/EJK fortæller, at arbejdet med 
at identificere og kontakte lejemål 

med paraboler, der ikke er lovligt op-
sat/ikke ansøgt om, fortsætter. Det er 
et tidskrævende arbejde, men der er 
ikke så meget at opdatere om grundet 

ferie.  
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Rotter 

Palle/EJK siger, at bekæmpelsen nu 

sker i Blok 12 og i Blok B. Der har 
ikke været nogen henvendelser vedr. 
rotter. 

Ukrudt 

Palle/EJK fortæller, at der er brugt 
meget mandskab på at luge ukrudt i 
bedene. Det vokser hurtigt, men 

gårdmændene gør alt for at holde det 
nede. 

Lommepenge-projektet 

Palle/EJK oplyser, at der over som-

meren har været 4 drenge ansat som 
en del af lommepengeprojektet. Pro-
jektet går på, at de unge følger en 

gårdmand og hjælper til ”i marken”. 
Palle er varm fortaler for projektet, 
men denne gang har der været nogle 
udfordringer både i forhold til de un-

ge og de ansatte. Driften vil evaluere 
på, om formen skal ændres, eller om 
intern uddannelse evt. er en løsning. 

Vestblokgangstrøget 
Palle/EJK informerer om, at der er 

problemer med fugerne i belægnin-
gen, da de revner omkring kloakker-
ne. Der er kun ét firma, der laver det, 
og det er en bekostelig affære, samti-

dig med at holdbarheden er begræn-
set. Der har været lavet et forsøg for 
et års tid siden med en ny belægning, 
som ingen fuge har, og det fungerer 

godt. Nu laves der et forsøg ved nr. 4 i 
Blok C. Det kan medføre gener for 
beboere, der skal ud af Blok C og over 

Vestblokgangstrøget – der orienteres 
snarest om omlægning af kørende og 
gående trafik. 

Ejendomskontor og  

sekretariat ude af huset 
Palle/EJK fortæller, at der afholdes 

Socialfaglig dag for medarbejdere i 
FURBO den 25. august, og Ejen-
domskontor og Sekretariat holder 
derfor lukket. 

 Ligeledes er Ejendomskontor og 

Sekretariat ikke i huset den 5. sep-
tember, da der afholdes personaledag 
i Kundecenter B (KAB). 

Høj- og lavtage 
Palle/EJK fortæller, at den årlige rap-
port er lavet, hvor både tilstanden på 

højtagene og evt. uhensigtsmæssige 
tiltag på terrasserne registreres.  
 Der er også udført gødning og op-
rensning af vandrender på lavtagene.   

Vild pastinak på Birkhøjmarken 
Palle/EJK orienterer om, at man skal 
passe på den vilde pastinak, hvis 

man færdes på Birkhøjmarken. Plan-
tens saft er giftig, og kontakt kan 
medføre forbrændinger og udslæt. 

Der har været et tilfælde, hvor et barn 
i en institution på Birkhøjmarken har 
rørt ved en vild pastinak, så vær op-
mærksom. Læs mere på Naturstyrel-

VANDSTATUS 

Døgnforbruget for hele Midtpunktet de sene-
ste 3 måneder: 

Maj: 451 m3/døgn 
Juni: 441 m3/døgn 
Juli: 411 m3/døgn 

Faldet i sommermånederne skyldes sand-
synligvis ferieperioden, hvor der er tomme 
boliger på grund af bortrejse. 

Udviklingen i vandforbrug for Midtpunktet 
under ét ser således ud. 

Juli 2017 i forhold til  
juli 2016 – besparelse: ca. 4 % 

Regnskabsåret 2017/18 
i forhold til regnskabsåret 
2016/17 – besparelse:  ca. 3 % 

Regnskabsåret 2017/18 
i forhold til referenceåret 
2006/07 – besparelse:  ca. 26 % 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/Ole Andersen  
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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sens hjemmeside, bl.a. via dette link: 
http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2
011/jul/giftig-plante-skader-huden/ 

Ulovlig fremleje af værelser 
Palle/EJK oplyser, at ulovlig fremleje 
er hastigt stigende i den almene bo-

ligsektor, og det gælder også i Farum 
Midtpunkt. KAB og Ejendomskonto-
ret har stort fokus på dette, og sager 
bliver anmeldt til juridisk afdeling. 

(Se regler under ”Nyt fra Blokrådets 
Forretningsudvalg” nedenfor). 

Hærværk 

Punktet føres ikke til referat. 

4.c Nyt fra Blokrådets  
Forretningsudvalg 
Adgangskontrol til blokken 

Efter vinterens massive hærværk mod 
dørstationer undersøges forskellige 
alternativer for adgangskontrol. BR-
FU udarbejder en blokrådssag, som 

kan forventes at ligge klar inden for et 
par måneder. 

Henrik/BR-FU supplerer ovenstående 

med, at det vil blive fremlagt til dis-
kussion på et BR-møde, inden sagen 
udarbejdes endeligt.  

Udlejningsregler 
Af Midtpunktet 505 under ”Nyt fra 
Ejendomskontoret” fremgår reglerne 
for privat fremleje. På KABs hjemme-

side kan man desuden orientere sig i 
regler for fremleje og delfremleje – alt-
så når man lejer dele af sin lejlighed 
ud. Reglerne findes via 

https://www.kab-bolig.dk/beboer/ 
dine-muligheder/fremleje.aspx 

”Åben dør” i Servicecentralen 

”Åben dør” er et nyt samarbejdsinitia-
tiv mellem Furesø Kommune, Nord-
sjællands Politi, Furesø Boligselskab 
og Blokrådet. Formålet er at skabe et 

tryggere Farum Midtpunkt, hvor der 

er plads til alle. Du kan møde repræ-
sentanter fra Furesø Kommunes Un-
geafdeling, SSP i Furesø Kommune, 

Nordsjællands Politi, Blokrådet samt 
forebyggelseskonsulenten. Arrange-
mentet afholdes sidste torsdag i må-

neden, kl. 17 -19 i Servicecentralen. 
Første arrangement er d.31. august. 

Høm høm 

Et præsentabelt Farum Midtpunkt 

harmonerer ikke med hundelorte på 
stier og gangstrøg. Der kan hentes 
poser på Ejendomskontoret, hvis det 
er dem, man mangler. 

Aflevering af  
Blokregnskab for 2016 -2017 

Blokkenes regnskab for 2016 – 2017 

skal være Anne Brønnum i hænde 
inden 1. september 2017. Det skal 
sendes til anb@kab-bolig.dk. Sekreta-
riatet kan være behjælpeligt med 

indscanning. 

Nyt medlem til  
BR-FU den 1. september 

Leif (Blok 32) træder ud af BR-FU d. 

31. august, og det betyder, at turen 
er nået til Blok 22. 

Henrik/BR-FU takker for det gode 

samarbejde – blokrådet kvitterer med 
klapsalver . 

Åbent Hus d. 9. september 

Grundet fejl i et ukendt tal af det om-
delte Midtpunkt 506, har BR-FU væ-
ret nødsaget til at udskyde blokråds-
sager til et ekstraordinært BR-møde, 

der afholdes d. 15. august. Det er dog 
af hensyn til planlægningen af Åbent 
Hus nødvendigt at iværksætte dels 
booking af musiker (ca. 3000 kr.) dels 

annoncering (finansieret af FURBO) 
med forventning om, at sagen bliver 
godkendt af Blokrådet på det ekstra-

ordinære møde. 
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Henrik/BR-FU understreger, at der er 
afsat penge til arrangementet i bud-

gettet. 

Niels/112E synes, det er rørende bil-
ligt, hvis man kan få en musiker for 
3000 kr., så det mener han ikke, der 

er nogen, der kan hidse sig op over. 

4.c Nyt fra andre udvalg 

Bolignetudvalget (BNU) 

Leif/BNU fortæller – som de fleste nok 
er bekendt med – at bolignettet har 
været nede i to dage i løbet af de sid-

ste par uger. Første udfald skyldtes 
overgravning af et kabel. Det sidste 
udfald skyldes et angreb på Parknets 
DNS-server. BNU har mailet med 

Parknet, fordi de synes, Parknet var 
længe om at lukke systemet ned. 
BNU afventer opfølgning på dette. 

Per/70E kontaktede Parknet ved beg-

ge nedbrud pr. telefon. Og han un-
drer sig over, at de kun ved første 

nedbrud informerede om dette på 
svareren. Kan man ikke opfordre dem 
til at gøre det? 

Leif/BNU fortæller, at han også rin-
gede til dem ved andet nedbrud. Til 
en start var han nummer 47 i køen, 

men inden han kom igennem var lin-
jen ”død”. Efterfølgende var det ikke 
muligt at komme igennem.  

Thomas/143F spørger, hvornår man 
kan forvente, at dørtelefonerne (Astra) 

virker? 

Leif/BNU svarer, at de burde virke. 

Morten/38 2.S spørger om der er en 
oppetidsgaranti i kontrakten med 

Parknet, hvortil Leif svarer, at det er 
der. Morten fortæller derefter, at han 
blandt andre i Blok 12 har observe-
ret, at nettet gentagne gange hopper 

af og på i perioder af 5-10 minutter. 

Han spørger, om der er andre blokke, 
der også har oplevet dette? 

Anne Marie/417D oplever også usta-

bil netforbindelse. Hun har kontaktet 
Parknet, som rådede hende til at skif-

te modem, men det hjælper ikke. 

Pia/Blok 22 oplever også et meget 
ustabilt net. Det går ofte helt i stå. 

Bente/168D fortæller, at hun i for-
bindelse med installation af tv-
boksen fik besked om, at den ikke 

kunne finde en trådløs forbindelse. 
Hun kontaktede Parknet, men de 
kunne ikke gøre noget, når internet-
tet virkede, men de sagde, at det 

kunne skyldes, at hendes router kun 
var til 2GB fremfor 5 GB. 

Leif/BNU forklarer, at det er antallet 

af Hertz, der refereres til. Routerne 
har et 2 Gigahertz-bånd og et 5 Giga-
hertz-bånd. Tv-Boksen skal have et 5 
gigahertz. Der vil typisk stå dualband 

på routeren. 

Anne Marie/417D gentager, at hun 
har købt en med 5 Gigahertz, men 

det har ikke hjulpet – tværtimod.  

VARMEØKONOMI 

Status pr. 31. juli 2017 
Variabel fjernv. kr. 569.393,- 
Aconto rådighed kr. 643.404,- 
Overskud kr. 74.011,- 

Vi er kommet pænt ind i det nye regn-
skabsår med et overskud på kr. 74.011,-. 

Det viser et fornuftigt samspil imellem 
budget, forbrug, fjernvarmepris og varme 
acontobetalinger. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget  
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com  
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Henrik/Blok 43 har ikke oplevet pro-
blemer. 

Pia/116D har oplevet, at boksene fra 
YouSee bliver stillet foran postkas-
serne – må de det? 

Tove/nævner ikke sit lejlighedsnum-

mer og hun fremgår ikke af listen har 
udskiftet sin router, og det virkede. 

Asger/296A gør opmærksom på, at 

servicemedarbejderne altid som det 
første foreslår, at man udskifter sin 
router.  

Thomas/143F mener, at det faktisk 
kan gøre en forskel at skifte sin rou-
ter – personligt udskifter han sin rou-

ter ca. hvert 2. år. Han henviser til 
den tidligere snak om to-båndsrouter 
(tidligere benævnt dualband), og si-
ger, at man skal være opmærksom 

på, at 5 Gigahertz trænger dårligt 
igennem i blokkene, så der kan det 
godt betale sig at bruge den, der hed-
der 2,4 Gigahertz.  

Per/70E savner en form for brugsvej-
ledning. 

Leif/BNU svarer, at der følger en bru-
germanual med tv-boksen. 

Ingvar/55E forstår absolut intet af, 
hvad der bliver sagt. Han gætter på, 

at han ikke er den eneste i forsamlin-
gen, der har det sådan. 

Teknik-/Miljøudvalget (TMU) 

Hans/TMU giver en orientering, der 

vedrører udskiftning af el-målere 
samt evt. etablering af solceller: 

I forbindelse med et tidligere møde 

afholdt mellem Radius og repræsen-
tanter for TMU, hvor Radius blev op-

lyst om det forestående projekt, var 
Radius glade for denne oplysning, da 
de inden udgangen af 2020 skulle 
skifte alle målere, men hvis projektet 

blev stemt igennem, var det jo ikke 
nødvendigt. TMU rettede henvendelse 
til juridisk afdeling i KAB, for at blive 

klogere på, om de på nogen måde 
kunne forhindre, at Radius skiftede 
målerne, men det var der ikke.  

Radius er nu begyndt at varsle bebo-
ere i Farum Midtpunkt om, at deres 
målere skal skiftes. TMU kender ikke 
bevæggrundene for denne beslutning 

ved Radius. I varslingerne står der, at 
udskiftningen ikke har indvirkning på 
el-regningen. Dette undrer også, da 
TMU tidligere er blevet fortalt, at det 

ville medføre en stigning i abonne-
mentet til målerleje. Netop denne tid-
ligere information medførte, at TMU, 

da de udarbejdede sagen, indlagde 
den forventede merudgift i forbindelse 
med udskiftning af målere som en 
besparelse. Dette vil derfor ændre ved 

den økonomiske gevinst, som den er 
fremlagt i sagen.  

Sagen om ændring af afregning for el 
var bl.a. en forudsætning for etable-

ring af solceller. TMU har dog afven-
tet en lovændring vedr. virtuel måling 
førend solcelleprojektet kunne lade 

sig gøre. Af en bekendtgørelse, der er 
lagt til høring fremgår det, at der er 
sket ændringer om vedvarende ener-
gi. Her fremgår det, at regeringen vil 

satse på vindmølleenergi og ikke 
energi udvundet fra solceller.  

TMUs konsulenter vurderer, at hvis 
bekendtgørelsen bliver godkendt, som 

den foreligger, så vil der ikke blive 
lovgivet om virtuel måling. Dette har 
medført, at TMU har besluttet at sæt-

te begge sager i bero. 

5. Blokrådssager 

Se referat af BR-møde 506A. 

6. Eventuelt 

Ingen kommentarer.  
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 506.A 15. AUGUST 2017 
 

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

3. Godkendelse af referat fra juni 2017 (Godk. u/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat:  (Se ref. BR-møde 506) 
5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Valg til Økonomiudvalget  (Hans: 19/0/0, 
  Jakob: 19/0/0, 
  Jørgen: 18/0/1) 

b. Malerarbejde i P-areal igangsat af blok 46 (Tema 1: 19/1/0) 

c. Nedsættelse af Kunstudvalg (19/1/0) 
d. Opfølgning på ændring af  

afregningsform for el til lejligheder (18/0/2) 
e. Gallerilister til Selskabslokalerne (20/0/0) 

f. Åbent Hus i Farum Midtpunkt (20/0/0) 
6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 
A Tove 201G 

 Martha 205B 
12  

og 13 

Morten 38 2.S 

Hans 38 2.R 
14 Hanni 55E 
15 Anne 75D 

21 Niels 112E 
23 Helgi 128E 
24 Thomas 143F 

 Zuzette 143F 

Blok Navn Adresse 
26 Bente 168D 

36 Asger 296A 
 Vibeke 300E 

41 Bo 401A 
 Merete 401A 
42 Jørgen 410F 

 Randi 410F 
43 Henrik 428D 
44 Tove 431D 

 Mogens 437A 

Gæster: Simon Jensen, KAB 

Uden stemmeret: Bettina, KAB 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Henrik godkendes som dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden 
bemærkninger. 

3. Godkendelse af  

referat fra juni 2017 

Udskudt til septembermødet. 

4. Meddelelser og debat 

Se referat af BR-møde 506. 

5. Blokrådssager 

Henrik/dirigent oplyser, at der er 19 

stemmeberettigede til stede.  

BR-sag 506.a:  
Valg til Økonomiudvalget  

Henrik/dirigent oplyser, at der skal 

vælges tre medlemmer til ØU, og ef-



  

 32 

tersom kandidaturerne fremgår af 
»Midtpunktet«, anbefaler han, at man 
går direkte til afstemning. 

Afstemning 

De tre kandidater vælges med følgen-
de stemmetal: 
 Hans: 19 for, 0 imod, 0 undlod 

 Jakob: 19 for, 0 imod, 0 undlod 
 Jørgen: 18 for, 0 imod, 1 undlod 

BR-sag 506.b: Malerarbejde  

i P-areal igangsat af blok 46 

Henrik/BR-FU fortæller, at der i nær-

værende sag har været diskuteret 
mange synspunkter, betragtninger og 
tolkninger i forhold til de juridiske 
aspekter i sagen – herunder tegnings-

ret/igangsættelse af arbejde. For at få 
dette område belyst, har Forretnings-
udvalget inviteret Simon fra KAB/ 

jura, der vil fortælle om tegningsret. 

Simon/KAB forklarer, at tegningsret 
henviser til, hvem der må underskrive 
på Boligorganisationens, afdelingens, 

blokrådets og husmødets vegne. Teg-
ningsretten fortæller således om, 
hvem der kan indgå aftaler med 

håndværkere/entreprenører. Med 
henvisning til lov om almene boliger § 
12 skal en almen boligorganisations 
vedtægter bl.a. indeholde bestemmel-

ser om tegningsret for boligorganisa-
tionen. Af vedtægterne for Furesø Bo-
ligselskab (læs: boligorganisationen) 

fremgår det, at de tegningsberettigede 
skal udgøre en af de tre listede mu-
ligheder: 

 Den samlede organisationsbesty-

relse. 

 To bestyrelsesmedlemmer – hvoraf 

den ene skal være bestyrelsens 

formand eller næstformand – i for-
ening med forretningsføreren. 

 Forretningsføreren/almen admini-

strationsorganisation. 

Asger/296A opponerer. Han nævner, 
at hvis blokken skal have lavet noget 

i deres fællesrum – eksempelvis ind-
køb af ny vaskemaskine eller etable-
ring af elektrisk installationer, så er 
det ikke disse regler, der gælder. Hvor 

går grænsen? 

Simon/KAB fortæller, at der kan være 
indgået lokale aftaler, som det er til-

fældet i Farum Midtpunkt i henhold 
til de penge den enkelte blok dispone-
rer over til indvendig udsmykning og 
vedligeholdelse. Her er det på et blok-

rådsmøde (juridisk set et afdelings-
møde) besluttet, at blokkene kan råde 
over disse beløb. 

Asger/296A svarer, at det jo netop er 
dette beløb, som Blok 46 har brugt. 

Hans/38 2.R siger til Asger, at pen-

gene fra dispositionskontoen udeluk-
kende kan bruges til de indvendige 
fællesarealer. Parkeringsarealerne er 
fælles for alle i Farum Midtpunkt og 

tilhører dermed ikke den enkelte 
blok. 

Asger/Blok 36 opfatter BR-sagen som 

en magtdemonstration. Han opfordrer 
til, at man går ned og kigger i P-
arealet under Blok 46 – det er pænt 
og lyst! 

Berit/BR-FU bryder ind og gør klart, 
at det, Asger fremfører, ikke har no-
get at gøre med Simons fremlæggelse. 

Dette må han tage op under sagsbe-
handlingen. 

Simon/KAB fortsætter fra, hvor han 

slap og understreger, at man ikke må 
vedtage lokale regler, der er i strid 
med lovgivningen. Hvis man gør det 
og træffer beslutninger herefter, så 

betragtes de som ulovlige og dermed 
ikke gyldige. 

Niels/Blok 21 er uforstående overfor, 

hvad det er for regler, der ikke er gyl-
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dige. Han fortæller, at Farum Midt-
punkts regler (»Grundlov« og Forret-
ningsorden) er godkendt af Kurt Ryt-

ter (kundechef i KAB). Han under-
streger derfor, at der ikke er noget 
ulovligt i disse. 

Simon/KAB fortsætter sin fremlæg-
gelse og oplyser, hvad det er, afde-
lingsmødet (Blokrådet) kan godkende 
og træffe beslutninger om. Dette er 

følgende: 

 Driftsbudget 

 Evt. regnskab, hvis afdelingsmødet 

ønsker at godkende dette. 

 Iværksættelse af arbejder og akti-

viteter i afdelingen. 

 Individuelle moderniseringer/ kol-

lektiv råderet. 

 Husorden og vedligeholdelsesreg-

lement. 

 Sammenlægning af en eller flere 

afdelinger/ opdeling af en boligaf-
deling. 

 Delegering af afdelingsmødets eller 

afdelingsbestyrelsens kompetence 
til en eller flere beboergrupper. 

Bo/401A spørger om punktet ”iværk-
sættelse af arbejder og aktiviteter i 
afdelingen” ikke hører ind under teg-

ningsret? 

Simon/KAB svarer, at det gør det ik-
ke. Afdelingsmødet skal godkende og 

træffe beslutninger om det. Man kan 
ikke træffe beslutninger uden god-
kendelse af afdelingsmødet, hvis det 
f.eks. medfører huslejekonsekvenser. 

Thomas/143F pointerer, at ”iværk-
sætte” i denne sammenhæng henvi-
ser til at træffe beslutningen, ikke at 

rekvirere håndværkeren. 

Simon/KAB forklarer, at det altså er 
organisationsbestyrelsen, der træffer 
alle praktiske beslutninger i samar-

bejde med KAB. 

Bente/168D spørger, om det kan lade 
sig gøre at male i P-arealerne, hvis 

blokrådet beslutter det? 

Simon/KAB svarer, at det kan det 
godt, men det skal stadig over Ejen-
domskontoret. Det er ikke blokrådet, 

der rekvirerer håndværkere. 

Henrik/BR-FU konstaterer, at der ik-

ke er flere spørgsmål, og han spørger 
Simon, om han kan kommentere på 
tegningsretten i forhold til de to æn-

dringsforslag. 

Simon/KAB svarer, at hvis der skal 
foregå malerarbejde, så skal det over 
Ejendomskontoret. Beboerne kan ik-

ke gøre det selv. 

Niels/Blok 21 siger, at pengene jo er 

til rådighed (jf. dispositionskontoen), 
så der er vel ikke nogen tegningsret, 
der bliver overtrådt? 

Simon/KAB svarer, at det ikke æn-
drer ved tegningsretten i forhold til, 
hvem der kan rekvirere håndværkere. 

Henrik/dirigent slår efter lidt små-

snak fast, at som Simon netop har 
præciseret, så har husmødet ikke 

kompetence til at gå ud over lovgiv-
ningen. 

Jørgen/410F efterlyser nogle klare 

regler for, hvad man må. Han mener 
umiddelbart, at husmødet godt må 
rekvirere håndværkere til arbejde in-
de i blokken. 

Simon/KAB svarer, at husmødet ikke 
har kompetence til dette. Håndværke-
re skal rekvireres via Ejendomskonto-

ret. 

Bo/401A fortæller, at de i hans blok 

tidligere har rekvireret håndværkere i 
forbindelse med arbejde udført i deres 
fællesrum, hvilket må betyde, at de 
faktisk har forbrudt sig mod reglerne.  
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Henrik/BR-FU siger, at det i denne 
sag også er vigtigt at skelne mellem 

indvendig og udvendig vedligeholdel-
se. Blokkenes dispositionskonti er et 
beløb, der stilles til rådighed til ind-
vendig vedligehold af fællesområder i 

blokken. 

Asger/Blok 36 mener, at ifølge det, 
der er blevet sagt, så er det ikke en 

mulighed at bruge pengene fra dispo-
sitionskontoen til indvendig vedlige-
hold. 

Simon/KAB svarer, at de ikke selv-

stændigt kan gøre det, idet det skal 
over Ejendomskontoret. Blokken kan 
stadig lave en aftale med Ejendoms-

kontoret om, at der skal rekvireres 
håndværkere. 

Hans/38 2. R fortæller, at man i de 

sidste 40 år har kunnet rekvirere 
håndværkere til det arbejde, som de 
enkelte blokke har ret til at lave. Rent 
lovteknisk er det korrekt, at dette al-

tid bør gå over Ejendomskontoret. 
 Når det er sagt, så er det slet ikke 
det, denne sag handler om, idet der 
er tale om arbejde udført på udendørs 

fællesarealer i Farum Midtpunkt. 

Asger/Blok 36 siger, at der ifølge Si-
mon ikke er en gråzone i forhold til de 

indre gangstrøg – her må man heller 
ikke rekvirere håndværkere. 

Niels/Blok21 efterlyser regler for, 

hvad man må, og hvad man ikke må. 
Hvor finder man disse regler, og 
hvornår er de vedtaget? Hvor står det, 
at man kun må bruge pengene inde i 

blokkene og ikke udenfor blokkene? 

Henrik/dirigent opfordrer til, at man 
ikke anfægter indholdet af Simons 

fremlæggelse. Hvis alt skal dokumen-
teres, så bliver det en meget lang af-
ten. Når KAB/jura udtaler sig, så må 
blokrådet antage, at det er korrekt. 

Tove/431D oplyser, at udvendigt ved-
ligehold aldrig har påhvilet beboerne 

– det er fakta! Hun opfordrer til, at 
man forholder sig til, at der er blevet 
begået en fejl, som blokrådet skal fin-
de en løsning på. Alternativt ender 

det i anarki – så gør alle, hvad de ly-
ster.  

Berit/38 2.S fortæller, at hun over de 

sidste par år har sammenskrevet alt, 
hvad hun har kunnet finde i alle 
numre af »Midtpunktet« om husmø-
dets dispositionskonto – det har re-

sulteret i et meget langt skriv. En 
syntese af dette har været offentlig-
gjort i »Midtpunktet«. Der har været 

talt om regler igennem årene. Nogle 
regler er besluttet af Blokrådet, andre 
er lovgivningsmæssige. Der foreligger 
dog ikke et egentligt regelsæt for, 

hvad man må, men Berit tilbyder at 
udfærdige et på baggrund af de ting, 
der har været oppe i Blokrådet. 

Thomas/Blok 24 fortæller, at han er 

bekendt med ét fortilfælde, hvor en 
blok har foretaget udvendigt arbejde 
med brug af midler fra dispositions-

kontoen. Dette var i forbindelse med 
etablering af en hundelegeplads. I da-
værende tilfælde blev det rejst som en 
blokrådssag, og derfor medførte det 

ikke problemer. Thomas er uforstå-
ende overfor, at disse retningslinjer 
ikke bliver fulgt. Han mener, det er 

en god idé at få reglerne nedskrevet, 
så der ikke hersker tvivl om, hvad 
man må og ikke må. Thomas fortæl-
ler, at Kurt Rytter (kundechef/KAB) 

også er fortaler for, at disse regler bli-
ver klarlagt. 

Henrik/BR-FU og dirigent fastslår, at 

det af Simons fremlæggelse netop er 
blevet tydeligt, at de to ændringsfor-
slag ikke er juridisk gyldige (de er 
begge i strid med tegningsretten), og 

derfor afviser BR-FU disse. Når æn-
dringsforslagene ikke er lovmedholde-
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lige, kan de ikke komme til afstem-
ning. Henrik synes, det er uheldigt, at 
nogle betragter sagen som, at BR-FUs 

hensigt er at gå efter enkeltpersoner. 
Det er slet ikke det, sagen drejer sig 
om – derimod handler det om teg-

ningsret, hvorfor det netop er det, 
Simon har haft fokus på.  

Bo/401A spørger, hvordan ændrings-
forslaget fra Blok 46 går mod lovgiv-

ningen? Det eneste, de beder om, er, 
at der indgås dialog. 

Henrik/BR-FU svarer, at de ønsker en 

dialog om en iværksat beslutning, 
som ikke er lovlig, hvortil Bo svarer, 
at dialogen skal bidrage med en løs-

ning. 

Bettina/KAB siger, at man altid kan 
indgå i dialog. Hun fortæller, at der 
ikke har været nogen dialog mellem 

Blok 46 og driften – driften har dog 
haft rettet henvendelse til Blok 46. 
Blok 46 har ikke henvendt sig til drif-

ten vedrørende dialog. En eventuel 
dialog ændrer ikke ved, hvem der har 
tegningsretten. Bettina siger desu-
den, at det er Blokrådet, der skal be-

slutte, hvilken løsning der skal findes 
– ikke driften. Driften har blot gjort 
opmærksom på, at tegningsretten ik-
ke er overholdt. 

Thomas/Blok 24 forklarer, at det Blok 
46 lægger op til i deres ændringsfor-
slag jo netop er, at der ”optages for-

handlinger mellem BR-FU, KAB og 
repræsentanter for Blok 46”. Det ene-
ste man kan forhandle om er, hvem 
der skal afholde udgiften for arbej-

derne.  

Morten/38 2.S undrer sig over, at 
Blok 46 vil i dialog med driften, efter-

som det er Blokrådet, der kan tage 
beslutninger om denne slags – hvor-
for det også er i dette forum, dialogen 
burde foregå. Blok 46 kunne have 

været repræsenteret ved de sidste 
mange BR-møder, hvis de ville indgå i 
dialog. Hvis man f.eks. ønsker, at alt 

bliver malet hvidt, kan man rejse en 
blokrådssag indeholdende en husle-
jekonsekvens – det er sådan, det fun-

gerer i Farum Midtpunkt.  

Niels/Blok 21 forklarer, at deres æn-
dringsforslag netop lægger op til, at 
blokrådet lovliggør initiativet i Blok 

46. Det koster ingen penge, for Blok 
46 betaler selv. 

Henrik/dirigent gentager, at tegnings-

retten stadig er gældende.  

Bo/Blok 41 fortæller, at deres anke 
er, at det ene afstemningstema lægger 

op til, at man går efter enkeltperso-
ner, der har deltaget i husmødet. 

Thomas/143F siger, at han heller ik-

ke synes om afstemningstema 2, men 
passiviteten i forhold til ikke at træffe 
en afgørelse medfører, at afstem-
ningstema 2 kan ende med at blive 

gældende, da maleren højst sandsyn-
ligt vil gøre krav på sine penge.  

Tove/431D er enig med Thomas. Hun 

synes dog, det er både trist og fejt, at 
Blok 46 ikke møder op til blokråds-
møderne. De har begået en fejl, og 
derfor burde de møde op og tage dia-

logen på møderne. 

Anne/75D fortæller, at hun var en af 
dem, der var med til at udsætte 

blokrådssagen på mødet i maj. Hun 
synes, sagen er blevet mere klædelig i 
sin nuværende form, og derfor kan 
Blok 15 godt støtte op om den nu. 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 
ikke er flere spørgsmål, og han genta-
ger, at begge ændringsforslag er af-

vist. Han understreger, at BR-FU kun 
kan anbefale, at der stemmes for af-
stemningstema 1, da der i så fald ik-
ke vil være udestående mellemvæ-
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render, og at sagen derfor bliver løst. 
Der stemmes først om afstemnings-
tema 1. 

Niels/Blok 21 vil gerne vide, hvad der 
sker, hvis begge afstemningstemaer 
bliver afvist, hvortil Henrik/BR-FU 

svarer, at det vil betyde, at maleren 
ikke får sine penge af Farum Midt-
punkt, og så kan han sagsøge de per-
soner, der har indgået kontrakt med 

ham, hvorfor man vil nærme sig af-
stemningstema 2. 

Thomas/Blok 24 supplerer med at 

tilbageførslen af arbejdet så skal kon-
teres på hærværkskontoen eller lig-
nende. 

Henrik/dirigent konstaterer, at der er 
fremmødt endnu en blokrådsrepræ-
sentant, hvorfor der nu er 20 stem-
meberettigede. 

Afstemning 

Afstemningstema 1 vedtages med 19 
stemmer for, 1 imod og 0 undlod. 

Og derved udgår afstemningstema 2. 

BR-sag 506.c:  
Nedsættelse af Kunstudvalg 

Henrik/dirigent kommenterer, at mø-
dedatoen for kunstudvalget, der 
fremgår af blokrådssagen, selvfølgelig 

ikke er gældende, da den er passeret. 

Berit/BU og BR-FU forklarer, at dette 
selvfølgelig burde have fremgået af 

det materiale, der blev udsendt i for-
bindelse med udsættelse af blok-
rådsmødet. 

Bente/168D spørger, om der er afsat 

et rammebeløb til det kommende 
Kunstudvalg? 

Berit/Følgegruppen for Servicecentra-
len (FGSC) svarer, at det er der ikke. 
Farum Midtpunkt har noget kunst 
”på lager”, som evt. kan bruges til en 

start. Alternativt skal kunstudvalget 
rejse blokrådssager, når de har brug 
for økonomiske midler. 

Niels/Blok 21 mener, at et udvalg er 
lige i overkanten for at varetage den-
ne opgave. De mener, at Blokråds-

sekretariatet kan varetage opgaven – 
som f.eks. at koordinere med de loka-
le kunstforeninger. Det vil også bety-
de, at det ikke er de samme personer, 

der vælger kunsten ud. 

Thomas/143F oplyser, at det nye ud-
valg kan komme med ønsker ved det 

årlige budgetmøde. Han mener ikke, 
det er en driftssag. Kunstudvalget 
skal jo netop være for folk, der bræn-

der for kunst. 

Maiken/Blokrådssekretær finder det 
urealistisk, at den opgave skulle ligge 
i Sekretariatet. Hun er heller ikke 

sikker på, at hendes om end gode 
smag vil falde i god jord hos beboer-
nes 

Tove/431D er varm fortaler for et 
Kunstudvalg. Hun ser det som et 
spændende arbejde, og hun vil melde 
sig til udvalget.  

Bo/401A har ikke forstand på kunst 
men synes godt om idéen. Han spør-
ger dog til, hvad man gør, hvis kun-

sten bliver ødelagt. 

Berit/FGSC understreger efter for-
skellige insinuationer i salen, at hun 

ikke agter at blive en del af Kunstud-
valget. Hun siger desuden, at udstil-
lere vil blive orienteret om, at der er 
en risiko forbundet med, at deres 

kunst udstilles i selskabslokalerne. 
På den anden side tror hun, at kun-
sten i Selskabslokalerne kan være 
med til, at man passer bedre på loka-

lerne, når man lejer dem.  

Bente/168D supplerer Berit med en 
anekdote om et billede, hun har 
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hængende udenfor sin hoveddør. 
Mange troede ikke, at det ville få lov 
til at hænge der længe, men her 11 år 

efter det er blevet hængt op, hænger 
det der stadig. Som supplement til 
spørgsmålet om risiko i forbindelse 

med kunst der kan blive ødelagt, for-
tæller Bente, at de fleste kunstnere er 
forsikrede mod dette. Hun synes, det 
lyder som et spændende udvalg og vil 

meget gerne deltage i arbejdet. 

Afstemning 

Forslaget vedtages med 19 stemmer 
for, 1 imod og 0 undlod. 

BR-sag 506.d:  
Opfølgning på ændring af afreg-

ningsform for el til lejligheder 

Niels/TMU oplyser, at det er tvivl-
somt, om solcelleprojektet, som den-

ne sag er en mindre del af, overhove-
det bliver en realitet. Det kræver, at 
der sker nogle ændringer i lovgivnin-
gen, og det lover ikke positivt på nu-

værende tidspunkt.  

Hans/TMU understreger, at TMU ikke 
betragtes, som en følgegruppe (jf. 

blokrådssagen). Udskiftning af målere 
er en simpel driftssag, hvorfor det ik-
ke kræver en følgegruppe. Selvfølgelig 
vil TMU følge sagen tæt. 

Bo/Blok 41 mener, at en eventuel føl-
gegruppe også skal inkludere andre 
fra Farum Midtpunkt end kun med-

lemmer af TMU. 

Thomas/TMU forklarer, at TMU er et 
åbent udvalg, så den enkelte beboer 

kan vælge at deltage i møderne. Det 
er også en mulighed at få tilsendt en 
dagsorden. Han siger desuden, at den 
aktuelle sag med udskiftning af el-

målere er at betragte som udskiftning 
af en eksisterende installation, hvor-
for det er en driftssag. 

Jørgen/410F fortæller, at han har få-
et et brev fra Radius, hvor de fortæl-

ler, at de er i gang med at udskifte 
målerne. 

Hans/TMU (se forklaring under refe-
rat fra 3.august ”Nyt fra udvalg”). 

 Som supplement til tidligere udta-
lelser fortæller Hans, at TMU er blevet 
oplyst om, at Radius laver en diffe-

rentiering i hhv. sommer- og vinter-
pris på el for folk, der har solcellean-
læg. Det betyder, at prisen om som-
meren bliver billigere, end den er om 

vinteren, hvilket medfører, at et sol-
celleanlæg bliver mindre rentabelt. 
Derfor kan udskiftningen af målere 

fra Radius’ side muligvis opfattes som 
et forsøg på at hindre de planlagte 
tiltag. 

Asger/296A spørger, om TMU har 

undersøgt, om andre udbydere af el 
også arbejder med differentierede pri-
ser, hvortil Hans svarer, at det er no-

get, de skal undersøge. 

Steffen/31C fortæller, at Brunata i 
forbindelse med udskiftning af var-
memålere i lejlighederne for nogle år 

tilbage efterlod huller i væggene. Han 
spørger, hvem der har ansvaret for, at 
hullerne bliver lavet? 

Asger/296A svarer Steffen, at det ik-
ke er et krav, at huller fra søm og 
skruer er spartlede, når man fraflyt-
ter sin lejlighed. Så hvis man ikke er 

generet af dem, kan man lade dem 
være - alternativt spartle dem selv. 

Thomas/143F svarer Steffen, at det i 

sin tid blev besluttet, at beboerne selv 
skulle spartle/male det over. 

Afstemning 

Forslaget vedtages med 18 stemmer 
for, 0 imod og 2 undlod. 
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BR-sag 506.e:  
Gallerilister til Selskabslokalerne 

Berit/Markedsføringsudvalget (MFU) 

forklarer, hvad gallerilister er. De 
hænger allerede i Servicecentralen og 
muliggør, at man kan hænge kunst 

og lignende op på væggene uden at 
bore huller. 

Henrik/Blok 43 ser også en fordel i, at 

man som lejer af selskabslokalet har 
mulighed for selv at hænge noget op. 
De undrer sig dog over, hvorfor pen-

gene skal tages fra MFU – er det ikke 
til aktiviteter, der henvender sig til 
folk udefra? 

Berit/MFU forklarer, at Selskabsloka-

lerne indgår i markedsføringen af Fa-
rum Midtpunkt. Dette skyldes, at der 
i forbindelse med private arrange-

menter også kommer mange udefra. 
Gallerilisterne skal ses i sammen-
hæng med nedsættelse af kunstud-
valget, men det skal ikke afholde no-

gen fra at bruge dem til udsmykning 
til en privat fest. 

Henrik/Blok 43 takker for forklarin-

gen og siger, at de støtter forslaget.  

Bo/Blok 41 synes, det er en god idé, 
og de støtter forslaget. Men hvad gør 

man, hvis der hænger kunst udstillet, 
og man gerne selv vil opsætte ud-
smykning? 

Berit/38. 2.S svarer, at man kan tage 

det ned – alternativt hænge noget ud 
over.  

Thomas/143F spørger, om Kunstud-

valget kan anmode MFU om økono-
misk støtte, indtil de har fået deres 
egen budgetpost? 

Berit/MFU mener godt, at det kan 
være en mulighed. Det afhænger selv-
følgelig af, hvor mange penge MFU 
har, og så kræver det naturligvis, at 

der rejses en blokrådssag. 

Afstemning 

Forslaget vedtages med 20 stemmer 
for, 0 imod og 0 undlod. 

BR-sag 506.f:  
Åbent Hus i Farum Midtpunkt 

Henrik/BR-FU henviser til sidste mø-
de, hvor der blev orienteret om, at for 
at arrangementet kunne blive en rea-

litet på det angivne tidspunkt, så ville 
noget af planlægningen blive iværk-
sat, inden blokrådssagen formelt var 
vedtaget. Derfor er musiker og an-

nonceplads bestilt. Han understreger, 
at der er afsat penge til arrangemen-
tet i budgettet, men at de skal frigives 
ved en blokrådssag. 

Bente/168D vil gerne vide, hvor man-
ge ledige lejligheder, der er i Farum 
Midtpunkt. 

Thomas/FURBO fortæller, at der ikke 
er ledige lejligheder, men der kan væ-
re lejligheder, der er i gang med at 

blive udlejet, og som derfor kan stå 
tomme i en kortere periode. 
 Han oplyser, at arrangementerne 
tidligere har været finansieret af byg-

gesager, men fremover bliver dette 
sandsynligvis en post, som Farum 
Midtpunkt selv skal dække – evt. med 
sin egen budgetpost. Thomas forkla-

rer, at det er vigtigt, at ventelisterne 
bliver fyldt op, og derfor mener han, 
at de 45.000 kr. er givet godt ud. 

Åbent Hus plejer at trække mange 
mennesker til – også udefra.  

Henrik/428D fortæller, at det var et 

Åbent Hus-arrangementet, der fik 
ham til at flytte til Farum Midtpunkt. 

Anne/Nørklerne glæder sig til arran-
gementet og håber på derved at kun-

ne byde nye medlemmer velkommen. 

Afstemning 

Forslaget vedtages med 20 stemmer 
for, 0 imod og 0 undlod. 
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6. Eventuelt 

Berit/BR–FU roser forsamlingen for 

den store opbakning til de aktuelle 
blokrådssager. 

Bente/168D har problemer med TV-
boksen fra YouSee. Hun kan ikke se 

fjernsyn, da hendes tv kun har lyd 
eller viser billedet. Derfor overvejer 
hun at gå tilbage fuldpakken, som 

hun havde tidligere. Hun synes, det 
havde været en god idé, hvis beboer-
ne havde fået forklaret af YouSee, 
hvordan boksen virker.  

Henrik/dirigent opfordrer til, at hun 
kontakter Bolignetudvalget, da de 
sikkert kan hjælpe hende med en 

løsning. 

Thomas/143F mener ikke, man får 
uvildig vejledning ved YouSee om tv-

boksene. Han har selv valgt den løs-
ning, som Bente overvejer – nemlig at 
have fuldpakken og derved undgå 
boksen.  

Tove/431D kommenterer på den me-
diedækning, der har været af Farum 
Midtpunkt i den sidste tid. Hun me-

ner ikke, at den negative omtale af-
spejlede den generelle oplevelse fra 
beboere i Farum Midtpunkt. Omtalen 
skaber et negativt billede af Farum 

Midtpunkt, og dermed understreger 
hun vigtigheden af det kommende 
Åbent Hus arrangement, da det giver 
muligheden for, at folk både i og 

udenfor Farum Midtpunkt kan få en 
positiv oplevelse af Farum Midtpunkt. 
Tove er desværre forhindret i at del-

tage i arrangementet, men hun håber 
på stort fremmøde. 

Thomas/Strategiforum kommenterer 

også på både den negative og positive 
omtale, der har været i pressen. Han 
håber, at de i Strategiforum kan være 

med til at ændre, at beboere føler sig 
utrygge. I den forbindelse nævner 
han, at første ”Åben dør” er den 31. 
august. Her kan beboerne møde og 

snakke med personer fra Strategifo-
rum (Se opslag i »Midtpunktet« 506). 

Asger/296A synes, det er en god idé 

med ”Åben dør”-arrangementet, men 
han tvivler på, om de, der ytrer at væ-
re utrygge, rent faktisk møder op. 

Han tror, at noget af det trygheds-
fremmende arbejde skal foregå ude i 
blokkene – der er nogle beboere, der 
ikke bevæger sig udenfor. 

Henrik/428D mener også, at den ne-
gative omtale i pressen var fremstillet 
ensidigt. På den anden side er han 

også enig i, at man skal respektere, at 
nogle kan have de følelser. Han kan 
informere om, at nogle af de tiltag, 
der bliver gjort i Strategiforum, er på 

linje med tiltag på Nørrebro – det ty-
der altså på, at Farum Midtpunkt er 
på rette spor. 

Anne/75D synes, det er vigtigt, at 

man respekterer, at folk har forskelli-
ge oplevelser af trygheden i Farum 
Midtpunkt. 

Henrik/dirigent takker af for i aften, 
eftersom ikke flere ønsker ordet.  

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: bladudvalg@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 mødes kl 18
00

 (18
30

 før BR-møde) 
se datoer i kalenderen s. 43 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Berit 38 2.S  12-13 
Hanni 55E  14 
Helgi 128E  23 
Agnete 116A  22 
Anne-Charlotte 239A  31 
Henrik 428D  43 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 11 01.06.18 – 30.11.19 
Blok 22 01.09.18 – 29.02.20 
Blok A 01.03.18 – 31.08.19 
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
 

Telefoniske henvendelser: 
Tirsdag og torsdag 12

30
 – 13

30
 

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 
ParkNet Support telefon: 3690 6000 
eller læs: 
 http://bolignetudvalget.wordpress.com 

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 sin 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 
KU Kunstudvalget (å) 
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 

GENBRUGSFORRETNINGEN KIG IND 

Paltholmterrasserne 2A 
Mail: ojlindeskov@msn.com 

Åbningstider: 
Mandag:   16

00
 – 18

00
 

Onsdag:   14
00

 – 18
00

 
Første lørdag i måneden: 12

00
 – 15

00
 

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

INTERNET (PARKNET) 

Support   telefon: 3690 6000 
Telefontid: ma - fr 9

00
 - 12

30
 & 18

00
 - 21

00 

Mail:  support@parknet 
Web:  www.parknet.dk 

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 tamkat-
te koster 100 kr. pr. påbegyndt døgn i gebyr 
ved udlevering af katten til ejeren. 

På facebook frem- og efterlyses katte på: 
- debatgruppe 
- de gyldne blokke 
- 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 

Fiskeklubben 

Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 19

00
 – 21

00
 

Kontakt Michael Rasch, 225G tlf.: 2993 0449 

Nørklerne 

Nygårdterrasserne 215A 
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 Saunte 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). 

TELEFONI (EVERCALL) 

Support   telefon 4440 4040 
Telefontid: ma - on 09

00
-11

00
 & 14

00
-16

00
 

  to 09
00

-11
00

 & 16
00

-18
00

 
  fr 09

00
-11

00
 

Mail:  service@evercall.dk 
Web:  www.evercall.dk 

TV 

YouSee telefon: 7070 4040 
 www.yousee.dk 

TV-pakker leveret af YouSee: 
Oprettelse, pakkeskift  
eller flytning 399,- kr. 
Opgradering til mellem- eller fuldpakke gratis 

Grundpakke:  145,00 kr./md 
Mellempakke:  325,00 kr./md 
Fuldpakke:  425,00 kr./md 

Abonnement betales kvartalsvis forud. 

YouSee TV & Film: 
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« 507 OG 508 

MP 507 husstandsomdeles 29.08.17 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

14.09.17 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 508, der udkommer 28.09.17. 

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 SEPTEMBER 2017 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1. Regnskaber  Anne Brønnum KAB 

2.    

3.    

4. KU 19:30 SC 

5. BR-møde 19:30 SC 

6. BUU 19:00 SC 

7.    

8.    

9. Åbent Hus 10:00 – 13:00 FM 

10.    

11. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

12.    

13. BNU 19:00 SC 

14. 
Frist for MP 508 

BU 

18:00 

18:30 

SC 

SC 

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

26.    

27.    

28. 
Åben Dør 17:00 – 19:00 SC 

MP 508 Husstandsomdeles 

29.    

30.    


