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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 526 

til blokrådsmødet tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19:00 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 4. april 2019 
4. Meddelelser og debat: 

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

 d. Andre udvalg 
 e. Debat: Et Farum Midtpunkt med højt til loftet? (Boligudvalget) 
 f. Debat: Husmødeparagraffer (Strukturudvalget) 
5. Blokrådssager: 

 a. Valg til Følgegruppen for  
 Generationsboliger og Ældreboliger (s 12) 

 b. Godkendelse af  
 Strukturudvalgets kommissorium (s 13) 

 c. Godkendelse af  
 Markedsføringsudvalgets kommissorium (s 14) 

 d. Godkendelse af Kunstudvalgets kommissorium (s 15) 

6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 526 

 Side Indhold 

 3 Farum Midtpunkts børn holder fest 

 4 Din fortælling – Vores penge – X i kalender – Ny blok til FU  
– Sidste udkald! – Lukkedage – Hænder mangler – Overblik 

 6 Osse lukkedage – Molokker er til restaffald; ikke til storskrald! 
 7 Det grå guld ta'r på tur i det grønne 

 8 Debat: Hva' syn's du? 
 9 Indtil nu har vi betalt for lidt 
 10 Debat: Skal der være flere regler for husmøderne? 

 12 Blokrådssager 
 17 I maj afholdes Åben Dør i Blok 34 
 18 Referat af Blokrådsmødet 4. april 2019 
 23 Marts var våd – og vi brugte alligevel mere vand!? 

 32 Praktiske oplysninger 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
DIN FORTÆLLING – EN DEL AF DANMARKSHISTORIEN 

I forbindelse med at BL – Danmarks Almene Bo-
liger fejrer 100 års jubilæum, har de i samarbej-

de med Nationalmuseet taget initiativ til en 
kommende udstilling. Udstillingen skal bestå af 
personlige fortællinger, leveret af borgere der bor 

alment – herunder os  
 Alle, der kunne have lyst til at dele deres fortælling, opfordres derfor til at ind-
levere den til Nationalmuseet. Se mere ved at gå ind på følgende adresse 
https://natmus.dk/dinbolig/. Deadline for indlevering er d. 30. juni). 

Vi glæder os til at læse alle de gode bidrag, når udstillingen kommer på. 

KANDIDATUR TIL ØKONOMIUDVALGET 

I henhold til Blokrådets Forretningsorden skal der 
vælges 3 medlemmer til Økonomiudvalget på blok-

rådsmødet i juli.  
 Udvalgets opgave er at føre kontrol med de dele 
af Blokrådets økonomi, der adskiller sig fra det 

almindelige driftsregnskab. Udvalget gennemgår 
og godkender regnskaber for udvalg, som har fået 
penge til beboeraktiviteter, fester og andre indkøb.  

Hvis du er interesseret i at tage del i dette arbejde, skal du indgive dit kandidatur 

senest torsdag d. 13. juni 2019 (afleveringsfrist til »Midtpunktet« 528). Afleve-
ring kan ske til Sekretariatet (i brevkassen eller via mail til blokraad@farum-
midtpunkt.dk) eller til Bladudvalget (bladudvalg@farum-midtpunkt.dk). 

SENIORSKOVTUR – SÆT KRYDS I KALENDEREN 

Vi har fået nys om, at årets skovtur for seniorer i Furesø Boligselskab afholdes  

fredag d. 24. maj  – sæt et stort X i kalenderen. 

NYT MEDLEM TIL FORRETNINGSUDVALGET 

Når vi rammer 1. juni er det Blok C, der skal stille med et medlem til Forret-

ningsudvalget. Funktionsperioden er fra 01.06.2019 – 30.11.2020. Blok C er ad-
viseret. 

KOMMISSORIER FRA UDVALG – SIDSTE UDKALD! 

Ved sidste Blokrådsmøde adviserede vi om, at vi endnu mang-

lede at modtage kommissorier fra 3 udvalg. Allerede et par da-
ge efter mødet modtog vi kommissorier fra ét af udvalgene, så 
nu mangler vi bare de to sidste. De sidste kommissorier skal 
være Sekretariatet eller bladudvalget i hænde senest ved dead-

line d. 15. maj. Alternativt vil der blive rejst sager om nedlæg-
gelse af udvalgene – udvalgene er adviseret herom. 
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BLOKRÅDSSEKRETARIATET HOLDER LUKKET 

Blokrådssekretariatet holder lukket d. 1. maj samt d. 30. og 31. maj (Kristi him-
melfart). 

SANKTHANS –  
DER ER BRUG FOR FLERE HÆNDER 
TIL DEN ÅRLIGE SANKTHANSFEST 

For at den kommende Sankthansfest 
kan blive en ligeså stor succes, som 
den plejer, er der brug for flere 
hænder, der kan stå for 

salg af vand, øl og vin 
på dagen.  
 Vi har allerede to beboe-
re, der har meldt sig på banen, 

men vi har stadig brug for din 
hjælp. 
 Så giv en melding til Sekretariatet, hvis 

du har lyst til at deltage i festlighederne med 
at lange øl, vand og vin over disken – og ikke 
mindst til at få en sludder med dine mange naboer. 

 
Foto: Hans, 38 2.R – 22.04.2007 – Stenalderpladsen (det er her, vi fejrer Sankthans) 

FÅ OVERBLIK OVER HUSLEJEKONSEKVENSER VED BR-BESLUTNINGER 

Forretningsudvalget har udarbejdet en oversigt, der skal gøre det nemmere for dig 
at følge med i huslejestigninger som følge af vedtagne blokrådssager. 
 Oversigten er tænkt som et fast indlæg i »Midtpunktet«, så du til hver en tid 
kan holde dig orienteret. 

 

BR-sag Aktivitet  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

513.a Driftsbudget 2018/2019 
(Herunder sag 511.a)  

% / år 1,47    

kr./ m2/år. 12,96    

524.b Driftsbudget 2019/2020 % / år  1,49   

kr./m2/år  13,34   

5xx Driftsbudget 2020/2021 % / år   ??  

kr./m2/år   ??  

5xx Driftsbudget 2021/2022 
(Indtil videre sag 510.b) 

% / år    2,0 

kr./m2/år    17,50 
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
EJENDOMSKONTOR HOLDER LUKKET 1. MAJ OG KRISTI HIMMELFART 

Ejendomskontoret holder lukket både onsdag d. 1. maj, torsdag d. 30. maj og 
fredag d. 31. maj.  

Vi ønsker alle en god Kristi himmelfart. 

SKAF DIG KORREKT AF MED DIT AFFALD 

Gårdmændene bruger uforholdsmæssigt mange mandetimer på at rydde op i ef-

terladt affald. 

Affaldscontainerne mellem blokkene – de såkaldte molokker – skal anvendes til 
restaffald, og de lukkede poser med restaffald skal ned i molokken – ikke stilles 

ved siden af. 

Eksempelvis skal et gammelt fjernsyn ikke i molokken, og det skal heller ikke ef-
terlades ved molokken – derimod skal det afleveres på genbrugsstationen (Gam-
melgårdsvej 79), da det henhører under affaldskategorien elektronik. 

I Farum Midtpunkt er der opstillet containere til restaffald, glas, papir og batteri-
er langs alle fire stamveje, og til pap og småt brændbart på alle fire vendepladser. 
Storskrald skal du selv aflevere på genbrugsstationen. 

Rigtigt  

  

Forkert  
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Furesø Boligselskab 

inviterer til pensionistskovtur 

fredag den 24.5.2019 kl. 0800 
med hjemkomst ca. kl. 1700 

 

Busserne går fra 

Nordvænget II – Ryttergårdsvej 60 – kl. 0800 
Farum Midtpunkt – stoppestedet på Frederiksborgvej – kl. 0810 

Tilmelding til pensionistskovturen kan ske hos: 
Vængerne – på tlf.: 4495 0673 hverdage kl. 0800-0900 

Farum Midtpunkt, Ejendomskontoret – på tlf.: 4434 0910 

SSSiiidddsssttteee   tttiiilllmmmeeellldddiiinnngggsssfffrrriiisssttt   eeerrr   tttooorrrsssdddaaaggg   dddeeennn   111666...555...222000111999   

På boligselskabets vegne 

Anette Ågård Nielsen 
Vel mødt!!! 

NB! Pensionistskovturen er kun for beboerne i Furesø Boligselskab. 
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 4.e DEBAT: ET FM MED HØJT TIL LOFTET? 
Forslagsstiller: Boligudvalget 

 
 

Boligudvalget har været på kursus og 
er nu klædt på til at tage fat i de for-
skellige råderetskataloger og regle-
menter. 

 Farum Midtpunkts regler trænger 
på flere områder til en opdatering og 
gennemskrivning. 

 Dokumenterne vi arbejder med her 
er indvendig og udvendig råderet, 
installationsret, vedligeholdelsesreg-
lement samt husorden. 

Med andre ord: Hvad man må, og 
hvad man ikke må lave i sin bolig og 

på sin terrasse. 

For at måtte noget, skal hver enkelt 
ting, der er tilladt, nævnes i et kata-

log. Alt andet må man ikke, siger lo-
ven. 

Nu bilder vi os imidlertid ikke ind, at 

vi alene sidder med den totale sum af 
potentielt gode idéer. 
 Så derfor vil vi gerne invitere jer til 

– både individuelt samt via husmø-
derne – at melde ind med jeres gode 
idéer til, hvad vi som beboere kunne 

have glæde af at have med i vores ka-
taloger. 

Hensigten er, at vi ved denne lejlighed 

tager imod alle idéer og tanker. 
 Målet er ikke en debat om hver en-
kelt idé men en fælles brainstorm, 
hvor vi kan bygge videre på det, der 

kommer frem. 

Efter dette blokrådsmøde vil hver 
eneste idé og tanke blive taget med 
tilbage i Boligudvalgsregi, hvor vi vil 
behandle dem alle hver for sig. 

 Først sorteres idéerne efter hvilket/ 
hvilke katalog(er), de i givet fald ville 
høre hjemme under. 

 Dernæst ser vi på mulighederne for 
hver enkelt idé, som vil blive drøftet 
og undersøgt. 

Beroende på flere faktorer såsom lov-
givning, bygningsstatik, hele Farum 
Midtpunkts og den enkelte beboers 
økonomi samt hensyn til naboer, vil 

vi udforme de enkelte dokumenter 
indeholdende de forslag, der fungerer 
inden for de beskrevne rammer. 

Dernæst sættes de enkelte kataloger 
til debat og afstemning i blokrådet. 

Hvis der er spørgsmål til dette oplæg, 
er man velkommen til at rette hen-

vendelse til Boligudvalget på mail: 
boligudvalg@farum-midtpunkt.dk. 

De der på forhånd er skriftligt forbe-
redte, må gerne medbringe en liste 

med deres forslag som gives til Bolig-
udvalget på Blokrådsmødet. 

Vel mødt til aftenens  
fælles idégenerering  
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I MARTS 
Af Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Ressourceadministration 

Forbrug i marts: 

Forbrug 2.618 MWh 
Budget 2.943 MWh 
Besparelse  325 MWh 

Samlet forbrug pr. ultimo marts: 

Forbrug juni-marts 8.747 MWh 
Budget juni-marts 9.985 MWh 
Besparelse 1.238 MWh 

 

Marts var præget af blæst og oceaner 

af regn, men alligevel kom middel-
temperaturen op på 5,2 °C, hvilket er 
1,8 °C over normalen på 3,4 °C (DMI). 

Dermed gav marts en besparelse på 
11% i forhold til månedens budget. 
Den samlede besparelse for året ligger 
indtil videre på 12,4%. 

Kigger  vi  på  økonomien, ser det dog 
knapt så lyst ud. Underskuddet skyl-

des hovedsageligt,  

at de forhøjede  
varmepriser fra 
1. januar er  

slået igennem, 
hvorimod de 
forhøjede 
aconto  

bidrag først 
får effekt fra 
den 1. april.   
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Forbrug 2019 

Forventet Aktuelt 2018 

Akkumuleret økonomi  
pr. 31. marts 2019: 
Fjernvarmeudgift: 5.795.215 kr. 
Opkrævet aconto: 5.687.466 kr. 
Underskud:    107.749 kr. 

MWh = Megawatt timer 
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 4.f DEBAT: HUSMØDEPARAGRAFFER 
Forslagsstiller: Strukturudvalget 

FARUM MIDTPUNKTS  
BEBOERDEMOKRATI 

Hvis vi juridisk skal kunne stå inde 

for, at demokratimodellen Blokråds-
mødet, som vi her har valgt til erstat-
ning for det lovbestemte Afdelings-

møde, er det nødvendigt at kunne do-
kumentere, at alle Farum Midtpunkts 
beboere på alle niveauer har samme 
demokratiske rettigheder som gælder 

for Afdelingsmødet. 

Farum Midtpunkts »Grundlov« og 
Blokrådets Forretningsorden indehol-
der ikke en beskrivelse af reglerne for 

beboerdemokratiets fundament Hus-
mødet. Derfor fremlægges dette for-
slag til husmøde §§, som vi kan drøf-

te. At reglerne ikke allerede findes på 
tryk kan skyldes, at det oprindelige 
initiativ til oprettelsen af Blokrådet 
voksede ud af datidens fællesskabers 

bevidste demokratiske værdier.  

Dette forslag bygger på det faktum, at 
der allerede findes regler i hver enkelt 
blok; derfor vil det være op til blokken 

at revidere værende regler og be-
stemmelser ud fra et sæt overordnede 
regler, vedtaget af Blokrådet, baseret 

på det endelige resultat af dette for-
slag. Det vigtige er at reglerne ind-
skrives i »Grundloven« for Farum 
Midtpunkt. 

FORSLAG TIL REGLER FOR 
HUSMØDETS DEMOKRATISKE  
OPBYGNING 

Ændringer i og tilføjelser til  

Farum Midtpunkts »Grundlov« § 3 

Gældende stk. 1 

Blokrådet består af 2 repræsentanter 

fra hver blok. Undtaget herfra er: fa-

milieboligerne i blok 12 og 13, der har 
status af en enhed med 2 repræsen-
tanter i blokrådet, og vestblok A, der 

har 4 repræsentanter. Hver repræ-
sentant har en stemme. BR-repræ-
sentanterne vælges af de enkelte hus-

møder. 

Forslag stk. 1 

Blokrådet består af 2 repræsentanter 
fra hver blok. Undtagen herfra er: 

familieboligerne i blok 12 og 13, der 
hver har 1 repræsentant, og vestblok 
A, der har 4 repræsentanter. Hver re-
præsentant har en stemme. BR-re-

præsentanterne vælges af de enkelte 
husmøder. 

Ændringen skyldes at seniorlejemåle-

ne i blok 12 og i blok 13 (inkl. alm. bo-
liger) ikke afholder fælles husmøder. 

Gældende stk. 2 

Valgmetode og funktionsperiode for 

de enkelte blokrådsrepræsentanter 
afgør hver blok (husmøde) suverænt. 

Forslag stk. 2 

Husmødet er beboerdemokratiet fun-

dament. 
 Idegrundlaget for husmødets aktivi-
teter er at inddrage flest mulige bebo-

ere i beboerdemokratiet og skabe et 
fællesskab, der kan højne værdierne i 
det at være beboer i bebyggelsen.  
 Husmødet konstituerer sig med den 

ledelsesform og forretningsorden, det 
finder rimeligt. Det skal af blokkens 
forretningsorden fremgå efter hvilke 
regler beslutninger træffes, herunder 

tidspunktet for mødeindkaldelse og 
dagsorden, med bestemmelser om 
form for beskrivelse af interne sager 

og BR sager, samt mindste antal le-
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jemål repræsenteret på husmødet for 
at træffe beslutninger. 

Forslag nyt stk. 3 

Husmødet vælger, ud af de lejemål 
der er tilknyttet husmødet, sine blok-
rådsrepræsentanter i henhold til be-

sluttede vedtægter. Husmødet medde-
ler blokrådet, på BR mødedagen in-
den kl. 1800, navnene på de repræ-
sentanter der kommer til BR mødet. 

 Hver blok vælger ligeledes en kas-
serer og en revisionsansvarlig samt 
en fast repræsentant som kontakt-
person mellem husmødet og blokrå-

det, KAB, og Furesø Boligselskab. 
Kassereren har ansvaret for de mid-
ler, der hver måned indbetales af 

blokkens lejemål til blokkens konto 
samt værende bank og kassebehold-
ning. Anvendelse af midler fra blok-
kens beholdning kan kun ske efter 

godkendelse på et internt husmøde. 
Pengene kan kun bruges til vedlige-
holdelse, nyanskaffelser, og fælles ar-
rangementer i blokken. 

Forslag nyt stk. 4 

For sikre en juridisk gyldighed og en 
beskyttelse af mindretallet, er det vig-

tigt, at de skrevne regler og bestem-
melser i den vedtagne forretningsor-
den for husmøde/blok, kan opfylde 

de beboerdemokratiske regler. Derfor 
skal BR-FU foranledige en formel 
godkendelse heraf. 

Forslag nyt stk. 5 

Husmødet i den enkelte blok kan 
træffe beslutninger om udnyttelse og 
indretning af blokkens indre gang-

strøg og de heri af husmødet tidligere 
indrettede fællesrum.  
 Blokkens lejemål har lige adgang til 
fællesrum og tilhørende inventar, der 

er finansieret af blokkens konto i 
henhold til reglerne i forretningsorden 
for husmøde/blok. Lejemålenes brug 

af disse faciliteter må ikke pålægges 
gebyr. 
 For at sikre en ensartet høj stan-
dard gælder et råderetsreglement, 

fastlagt af Blokrådet, der også kan 
pålægge husmødet at hensætte et 
økonomisk grundlag for en eventuel 
reetablering af ikke godkendte instal-

lationer og ændringer.  

PS.: Udvalget er ikke enige i punkter-
ne markeret med grøn skrift. 

 
Foto: Hans, 38 2.R – 27.05.2017 – Sæbebobler på Aktivitetspladsen 
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BR-sag 526.a:  

Valg til Følgegruppen for  
Generationsboliger og Ældreboliger 

Forslagsstiller: Furesø Boligselskab 

Furesø Boligselskab beder Blokrådet 
om at vælge et medlem til Følgegrup-
pen for Generationsboliger og Ældre-
boliger.  

 Der er to kandidater, men kun én 
plads i følgegruppen. 

Kandidaterne præsenteres i alfabetisk 
rækkefølge. 

Huslejekonsekvenser 

Ingen. 

ENTEN 

Asger/296A 

 

Jeg opstiller som kandidat som med-
lem til følgegruppen for ældreboliger 
og seniorfællesskabet i 227/228. 

Jeg hedder Asger Roth og bor i blok 

36, hvor jeg har haft mit hjem de se-
neste ca. 32 år. 
 Jeg har holdt mig aktiv i beboerde-

mokratiet i alle årene, primært på 
blokniveau, men nu er jeg parat til at 
tage en tørn i følgegruppen for ældre-
boliger og seniorfællesskabet i Farum 

Midtpunkt. 

Jeg har arbejdet i vandforsyningen i 
Farum i 30 år og er derfor ikke frem-
med overfor projektplanlægning og 

kontrol af anlægsprojekter og føler 
mig godt rustet til at indgå i følge-
gruppen. 

 Jeg vil samtidigt nævne, at jeg sam-
men med min hustru varetager katte-
projektet i Farum Midtpunkt. 

Jeg håber meget at blive valgt. 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Asger/296A til føl-
gegruppen. 

ELLER 

Berit/38 2.S 
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Jeg kandiderer hermed til tillidshver-

vet som Blokrådets medlem i Furesø 
Boligselskabs følgegruppe for Genera-
tionsboliger og Ældreboliger. 

Jeg hedder Berit Sandfeld og har boet 
her i Farum Midtpunkt siden 1977. 
Jeg har i langt størstedelen af årene 

været aktiv i beboerdemokratiet – dels 
som blokrådsrepræsentant, dels som 
medlem af Bladudvalget. 

Fra 01.06.2017 til 30.11.2018 var jeg 
for anden gang i min ”blokrådskarrie-
re” medlem af Blokrådets Forret-

ningsudvalg. 

Jeg har tidligere siddet i Miljøfølge-

gruppen og i den undergruppe, som 
beskæftigede sig med boligombygnin-
ger. Det resulterede i, at Farum Midt-
punkt i dag har lidt flere af de efter-

tragtede boliger i mellemstørrelse. Jeg 
sad ligeledes i den følgegruppe, som 
Blokrådet nedsatte i forbindelse med 
ombygningen af Servicecentralen. 

I forbindelse med ombygningen af 
blok 12 og 13 var jeg meget aktiv ved 

etableringen af studiegruppen og se-
niorbofællesskabet Toppunktet i blok 
12, hvor jeg bor nu. Efterfølgende har 
jeg sammen med en bofælle i Top-

punktet bistået mph Arkitekter i de-
res indledende arbejde i forbindelse 
med Generationsboligerne. 

Jeg stiller meget gerne min erfaring til 
rådighed for de to ombygningsprojek-
ter med Generationsboliger og Æl-

dreboliger, og jeg har altid fokus på 
hensigtsmæssige løsninger med re-
spekt for Farum Midtpunkts værdier. 

Afstemningstema: 
Blokrådet vælger Berit/38 2.S til føl-
gegruppen. 

BR-sag 526.b: Godkendelse af 

Strukturudvalgets kommissorium 

Forslagsstiller: Strukturudvalget 

Det, som er skrevet med kursiv, er 

fast tekst i alle kommissorier. 

Reference 

Strukturudvalget (STRU) er nedsat jf. § 
12 i Blokrådets Forretningsorden.  

Dette kommissorium er godkendt på 
BR-møde 526 maj 2019. 

Baggrund 

Dette udvalg er det 3. strukturudvalg 
i Farum Midtpunkt og godkendt af 
Blokrådet (BR-sag 470b, april 2014). 
Det da gældende kommissorium er-

stattes hermed. 

Formål & opgaver 

Udvalget arbejder med de regler og 
bestemmelser, der gælder for Farum 

Midtpunkts beboerdemokrati, med 
det formål at opnå et forståeligt fun-
dament, der kan inkludere flest muli-

ge beboere i beslutningsprocesserne. 
Overordnet er målet at kunne doku-
mentere, at alle Farum Midtpunkts 

VIL DU VIDE MERE OM 

FARUM MIDTPUNKT  
I DE SENESTE 46 ÅR? 

I Servicecentralen findes Blokrå-
dets arkiv, som blandt andet inde-
holder kassetter med alle numre af 

»Midtpunktet« – fra nummer 1 i 
1973 og fremefter. 

Du er altid velkommen til at læse i 

bladene i Blokrådssekretariatets 
åbningstid, mandag kl. 1400 - 1800 
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beboere på alle niveauer har samme 

demokratiske rettigheder, som gælder 
i lovgivningen. 

Et delmål er at sikre, at en debat om 

BR-sager kan nå at finde sted blandt 
alle beboere, ikke kun begrænset til 
en uge før beslutning skal træffes, 
eller til den ene dag et husmøde har 

til debat. Derfor indgår en lukket digi-
tal platform i udvalgets arbejde. 

Kompetence 

Strukturudvalget er høringspart i for-
bindelse med regler og bestemmelser 

gældende for beboerdemokratiet. 
 Udvalget kan indhente faglig kom-
petence i forbindelse med udarbejdel-
se af BR-sager inden for det af Blok-

rådet bevilgede budget. Udvalget kan 
udarbejde debatoplæg, og efter høring 
i driften kan udvalget rejse BR-sager, 

der ved vedtagelse kan frigive den i 
sagen indeholdte økonomi.  

Sager, som vedrører råderet, husor-
den, vedligehold og lignende – eller er 

af arkitektonisk eller økonomisk ka-
rakter, skal forelægges driften for at 
sikre, at både driftsmæssige forhold 
og myndighedskrav er tilgodeset, in-

den de rejses i blokrådet. 

Mødefrekvens & afrapportering 

Strukturudvalgets møder fastsættes 

efter behov. Ordinært møde afholdes 
hvert kvartal. Afrapportering følger 
Blokrådets Forretningsorden § 12, 
stk.5. 

Åben/lukket udvalg 

Udvalget er et åbent udvalg under 
Blokrådet, hvor alle kan deltage. 

Kontakt 

Kontaktperson Niels 112E. 

Udvalgets mail: 

strukturudvalg@farum-midtpunkt.dk 
anvendes til orientering og debatind-
læg og sendes til kontaktperson, 

Blokrådets sekretariat og tilmeldte 
følgere. I denne hovedmail er hver in-
deholdt mail adresse skjult. 
 Tilmelding/framelding til udvalgets 

mail samt spørgsmål sendes til:  
niels.kjerulff@gmail.com 

Behandling af persondata 

Udvalget er underlagt gældende per-

sondataforordning. 

Huslejekonsekvenser 

Ingen. 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender Strukturudval-

gets kommissorium. 

BR-sag 526.c:  

Godkendelse af Markedsførings-
udvalgets kommissorium 

Forslagsstiller:  
Markedsføringsudvalget 

Det, som er skrevet med kursiv, er 
fast tekst i alle kommissorier. 

Reference 

Markedsføringsudvalget (MFU) er ned-

sat jfr. Blokrådets Forretningsorden § 

12. 
Kommissorium for Markedsføringsud-

valget er godkendt på Blokrådsmødet i 
december 2015 jfr. BR-sag 477.b. 

Baggrund for udvalget  

Markedsføringsudvalget (MFU) er op-

rindeligt – under navnet Promotion-
udvalget – nedsat ved BR-sag 477.b 
med 16 stemmer for, 3 imod, 0 und-

lod. 
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Formål  

Markedsføringsudvalget medvirker på 
forskellig måde – såvel selvstændigt 
som i samarbejde med andre – til, at 

Farum Midtpunkt fremstår som et 
attraktivt boligområde for såvel nu-
værende som fremtidige beboere. 

Opgaver 

• Markedsføringsudvalget er tovhol-
der på Åbent Hus arrangementer 

• Markedsføringsudvalget formidler 
beboerinitiativer på markedsfø-

ringsområdet 
• Markedsføringsudvalget udarbej-

der blokrådssager på markedsfø-

ringsområdet 
• Markedsføringsudvalget tager an-

dre markedsføringstiltag 

Sager, som vedrører råderet, husor-

den, vedligehold o.lign., eller som er af 
arkitektonisk eller økonomisk karak-
ter, skal forelægges driften for at sik-
re, at både driftsmæssige forhold og 

myndighedskrav er opfyldt, inden de 
rejses i Blokrådet. 

Kompetence  

Markedsføringsudvalget samarbejder 
med Farum Midtpunkts driftsperso-
nale og andre relevante instanser for 
at fremme udvalgets formål. 

Mødefrekvens & afrapportering 

• Markedsføringsudvalget mødes 
fast den 2. onsdag i ulige måneder 
kl. 1900 i Servicecentralen samt ef-

ter behov. 
• Der optages referat af markedsfø-

ringsudvalgets møder, som offent-

liggøres på Farum Midtpunkts 
hjemmeside. 

Åbent/lukket udvalg 

Markedsføringsudvalget er et åbent 
udvalg. 

Kontakt 

Kontakt udvalget på email markeds-
foeringsudvalg@farum-midtpunkt.dk. 
Medlemsfortegnelse opdateres af den 
udpegede kontaktperson ved medde-

lelse til Sekretariatet. 

Behandling af Persondata 

Udvalget er underlagt gældende per-
sondataforordning, og skal derfor be-

handle persondata fortroligt samt væ-
re særligt opmærksom på, at personli-
ge oplysninger ikke må videregives til 

tredje mand uden samtykke. 

Opløsning af udvalget 

Udvalget kan til enhver tid opløse sig 
selv såfremt udvalget ønsker dette 

uden angivelse af årsagen hertil. 

Huslejekonsekvenser 

Ingen. 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender Markedsførings-

udvalgets kommissorium. 

BR-sag 526.d: Godkendelse af 

Kunstudvalgets kommissorium 

Forslagsstiller: Kunstudvalget 

Det, som er skrevet med kursiv, er 

fast tekst i alle kommissorier. 

Reference 

Kunstudvalget (KU) er nedsat jf. Blok-

rådets Forretningsorden § 12. 
Kommissorium for Kunstudvalget er 
godkendt på Blokrådsmødet i august 
2017, jf. BR-sag 506.d. 
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Baggrund 

Efter ombygningen af Servicecentra-
len i sommeren 2016 fremstod den 
noget bar og trængte til udsmykning i 

form af billeder og måske anden 
kunst. De medlemmer af følgegrup-
pen, som var aktive i selve ombygnin-
gen og ibrugtagningen var ikke ind-

stillet på at stå for udsmykningen – 
ingen af dem følte sig som kunstken-
dere. De foreslog derfor, at der blev 
nedsat et Kunstudvalg. 

 Dette blev etableret i august 2017 
som et åbent udvalg med den opgave 
fremover at stå for udsmykningen af 

såvel Servicecentralen som Selskabs-
lokalerne. 

Formål 

Kunstudvalget varetager udsmyknin-

gen af Servicecentralen og Selskabs-
lokalerne. 

Opgaver 

 Servicecentralen: Lave skiftende 

udstillinger 

 Selskabslokalerne: Hænge de bil-
leder op, som er kommet i Farum 

Midtpunkts besiddelse. 

Sager, som vedrører råderet, husor-
den, vedligehold o.lign., eller som er af 
arkitektonisk eller økonomisk karak-

ter, skal forelægges driften for at sik-
re, at både driftsmæssige forhold og 
myndighedskrav er opfyldt, inden de 
rejses i Blokrådet. 

Kompetence 

Udvalget har kompetence til at etab-
lere skiftende udstillinger. 

Mødefrekvens og afrapportering 

Udvalget mødes så vidt muligt hver 
anden måned – der tages referat, som 
offentliggøres på farum-midtpunkt.dk 
via Blokrådssekretariatet. Der orien-

teres også om nye udstillinger på 
Blokrådsmøderne under ”Nyt fra an-
dre udvalg” jf. § 12, stk. 5. 

Åbent/lukket udvalg 

Kunstudvalget er et åbent udvalg. 

Kontakt 

Kontakt udvalget på kunstudvalg@ 

farum-midtpunkt.dk. 
 Den af Kunstudvalget udpegede 
kontaktperson har som opgave at 
meddele af- og tilgang af medlemmer 

til Sekretariatet 

Behandling af persondata 

Kunstudvalget er underlagt gældende 
persondataforordning og skal derfor 

behandle persondata fortroligt samt 
være opmærksom på, at personlige 
oplysninger ikke må videregives til 

tredje mand uden samtykke. 

Huslejekonsekvenser 

Ingen. 

Afstemningstema: 

Blokrådet godkender Kunstudvalgets 

kommissorium. 
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ÅBEN DØR 
Den 23. MAJ 

KL. 17 -19 
I BLOK 34 

 

 
 
 
 

Stil spørgsmål, og kom med gode idéer, 
så vi sammen kan bygge videre på et  

Farum Midtpunkt, hvor der er trygt og plads til alle. 

Mød op, når det passer dig i ovenstående tidsrum, 

og få en snak med: 

Nordsjællands Politi 
Forebyggelseskonsulenten 

SSP i Furesø kommune 
Furesø kommunes Ungeafdeling 

Blokrådet 
 

Næste arrangement afholdes d. 27. juni 

BEMÆRK 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 525 4. APRIL 2019 
 

1. Godkendelse af dirigent (Henrik/428D) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 

3. Godkendelse af referat fra marts 2019 (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 
e. Placering af blokrådsmøder 

5. Blokrådssager: (afstemning:) 
a. Godkendelse af  

Strukturudvalgets kommissorium (Udsat: 17/6/4) 
b. Godkendelse af  

Boligudvalgets kommissorium (27/0/0) 
c. Retningslinjer for annoncering  

via Farum Midtpunkts kanaler (ÆF: 23/0/4; 27/0/0) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 
A Else Marie 202B 
 Leif 216B 

B Pia 20D 
C Oskar 10I 

11 Kirsten 34F 
 Steffen  31C 
12  

og 13 

Hans 38 2.R 

Berit 38 2.S 
14 Ingvar 55E 
 Hanni 55E 

15 Anne 75D 
 Karsten 76D 

16 Erik 80F 
 Lis 80F 

Blok Navn Adresse 
21 Niels 112E 
22 Niels 116A 

 Laila 120E 1 
25 Marianne 148A 

 Marie-Louise 148A 
26 Jakob 161B 
34 Camilla 168F 

36 Asger 296A 
 Michael 294D 
41 Jette 409D 

 Minga 401F 
43 Henrik 428D 

46 Charlotte 451A 
   

Gæster: Ingen 

Uden stemmeret: Bettina/KAB 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Henrik/428D godkendes som diri-
gent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden be-
mærkninger. 

Efterfølgende bemærkes det, at de-

batpunkt 4.e ”Placering af blokråds-
møder” ikke fremgår af dagsordenen 
udleveret ved mødet (det fremgik dog 
af dagsordenen i »Midtpunktet«). 
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3. Godkendelse af  
referat fra marts 2019 

Referatet godkendes uden bemærk-

ninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen. 

4.b Ejendomskontoret 

Status BR-sag 511.a 

Punktet føres ikke til referat. 

Skiltning vedr. dørstationer 

Bettina/KAB fortæller, at der tidligere 
har været talt om, at der på en eller 

anden måde skulle skiltes med, hvor 
dørstationerne er placeret. Palle og 
Maiken udarbejder et oplæg til næste 
møde. 

Thomas/143F opfordrer til, at der i 
oplægget også indgår et økonomisk 
overslag på, hvad det ville koste, hvis 

der skal placeres dørstationer ved 
samtlige indgange. Der er en del snak 
om dette blandt diverse i bebyggel-
sen. 

Camilla/168F siger, at der er proble-
mer med funktionen, hvor man kan 
trykke ”5” på sin telefon for at lukke 

folk ind. Får man information, når 
dette virker igen, alternativt info om 
at det ikke virker? 

Bettina/KAB svarer, at det kan kom-

me med på næste møde. 

Cortenplader 

Bettina/KAB siger, at der er gennem-

ført en undersøgelse af cortenplader-
ne i Blok 36, og konklusionen er, at 
der ikke er udfordringer med selve 

pladerne, men at der nogle steder 
skal udskiftes bolte, som fastgør pla-
derne. 
 Den samlede vurdering viser, at de 

samlede facadeoverflader er i forsvar-

lig stand både bygnings- og sikker-
hedsmæssigt. 
 Der afholdes møde med rådgiver i 

kommende uge, for at finde ud af det 
videre forløb. 

Lis/Blok 16 spørger, om man kan se, 

hvis de sidder løst? 

Bettina/KAB svarer, at det kan man 

ikke nødvendigvis. 

Asger/296A siger, at boltene er meget 

lange, så man vil kunne se, hvis de er 
løse. 

Erik/80F svarer, at man ikke kan se 
det, hvis det skyldes, at boltene er 
tæret. 

Bettina/KAB supplerer, at nogle bolte 
havde skruet sig løs, som Asger næv-

ner. 

Berit/38 2.S mener, at problemet kan 

skyldes forvitring af neoprenskiven 
mellem bolten og cortenpladen, hvor-
for hullet ruster og dermed bliver for 

stort.  

Beboerapp ”Mig og min bolig” 

Bettina/KAB fortæller, at den nye app 
lanceres d. 13. juni i Farum Midt-

punkt. I Furesø Boligselskab skal der 
træffes beslutning om, hvorvidt der i 
denne forbindelse også skal lanceres 

en chokoladekampagne, hvor EJK 
kvitterer med et stykke chokolade i 
postkassen, hvis man via app’en op-
retter en fiktiv opgave kaldet ”choko-

lade”. Det er endnu ikke besluttet, 
om kampagnen varer i en uge eller 14 
dage. Driften opfordrer alle til at 
downloade den nye app og gøre brug 

af den til indrapportering af opgaver 
til Ejendomskontoret. 

Agnete/Blok 22 efterlyser et par ek-

sempler på typer af opgaver, man kan 
indrapportere. 
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Bettina/KAB siger, at det kan være 
opgaver som ”en dryppende vandha-

ne”. 

Lis/80F spørger, om app’en er den 
samme, som den der allerede er? 

Maiken/Blokrådssekretariatet svarer, 

at ikonet er det samme som den gam-
le app, men den nye app hedder ”KAB 
- Mig og min bolig”. 

Renovering Indre gangstrøg 

Bettina/KAB oplyser, at projektet er 
udsat en måned (ny opstart er 27. 

maj) grundet ekstra lang leveringstid 
af belægningsfliser. 

Agnete/Blok 22 formoder, at det be-

tyder, at alle datoer i forbindelse med 
projektet rykkes en måned. 

Bettina/KAB svarer, at det kunne 
man forestille sig, men hun er ikke 

helt sikker. Der er dog kommet en ny 
tidsplan. 

Fanmarch med FCN 

Bettina/KAB orienterer om, at der 
afholdes fanmarch med FC Nord-
sjælland sidst i maj. Datoen udmel-
des først, når spilleplanen er endeligt 

på plads. 
 Kom og støt op om arrangementet. 

4.c Blokrådets Forretningsudvalg 

Din fortælling på Nationalmuseet 

Vi er blevet bekendt med en kommen-
de udstilling på Nationalmuseet, hvor 
borgere, der bor alment, opfordres til 

at indsende deres fortælling om netop 
det at bo alment (se https://natmus. 
dk/dinbolig/). Alle beboere opfordres 
til at indsende deres helt egen fortæl-

ling til Nationalmuseet, så vi alle kan 
se frem til at læse en masse spæn-
dende fortællinger om at bo alment i 

Farum Midtpunkt.  
 Initiativet til udstillingen er sket i et 
samarbejde mellem Nationalmuseet 

og BL. Historier skal senest indsen-
des d. 30. juni 2019.  

Berit/38 2.S supplerer med, at udstil-

lingen sker i forbindelse med at BL 
har 100 års jubilæum. Af BLs hjem-
meside fremgår en række af initiati-

ver, som almene boligområder kan 
tage del i. Berit opfordrer til, at der er 
nogle, der tager sig af dette – eks. 
Blokrådets Forretningsudvalg, bolig-

organisationen, Markedsføringsud-
valget eller andre interesserede.  

Sankthans – der er brug for hænder 

til det årlige arrangement 

For at den årlige Sankthansfest kan 
blive en ligeså stor succes, som den 
plejer, er der brug for hænder, der 

kan stå for salg af vand, øl og vin på 
dagen. Henvend jer til Sekretariatet, 
hvis I har lyst til at hjælpe.  

Møde i BR-FU d. 20. maj bliver 

højst sandsynligt aflyst 

I Furesø Boligselskabs samarbejde 
med FC Nordsjælland og Furesø kom-

mune er næste event planlagt til 
mandag d. 20. maj, da det angiveligt 
er her sidste hjemmekamp spilles. Da 
det ikke er helt let at tidsplanlægge i 

fodboldverdenen, så kendes det ek-
sakte tidspunkt for kampen endnu 
ikke, men det bliver med stor sand-

synlighed d. 20. maj. 
 Da Blokrådssekretæren og kommu-
nikationsmedarbejderen er medar-
rangør af arrangementet har vi be-

sluttet, at såfremt arrangementet af-
holdes ovennævnte dag, så aflyses 
FU-mødet denne dag. Akutte sager vil 
selvfølgelig blive behandlet, men det 

vil ikke være muligt at træffe FU i 
tidsrummet kl. 19 – 20. 

Udvalgskommissorier 

Vi er nu ved at være igennem god-
kendelse af samtlige kommissorier fra 
udvalg. Der er dog et par stykker, der 
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endnu ikke er blevet indleveret til os. 
Vi har igen rettet henvendelse til dis-
se udvalg, og har denne gang oplyst, 

at såfremt kommissorierne ikke er 
indsendt til os eller bladudvalget in-
den deadline d. 15. maj, vil der blive 

rejst sager om nedlæggelse af udval-
gene. 

4.d Andre udvalg 

Kunstudvalget (KU) 

Kirsten/KU informerer om, at der ar-
bejdes på en ny udstilling, som gerne 
skulle være på trapperne. 

Friarealudvalget 

Hans/FAU efterlyser hjælp til at ord-
ne de små haver, som beboerne selv 

skal passe. 
 I Dahliahaven (sydenden mellem 
Blok 34 og 35) skal der luges fredag 
d. 12. april kl. 10. I krydderurtehaven 

(mellem blok 42 og 43) luges der ons-
dag d. 24. april kl. 13. Alle er meget 
velkomne. 

Boligudvalget (BOU) 

Anne/BOU fortæller, at de netop har 
modtaget en statusmail fra rådgiver 
vedr. kattehegn. De er spændt på at 

se materialet igennem. Der er ved at 
blive gjort klar til kattehegn i frem-
visningsboligerne. 

Berit/38 2.S siger med henvisning til 

Annes oplysning, at hun formoder, at 
de kattehegn, der bliver sat op i frem-
visningsboligerne, er eksempler på 

kattehegn. De skal vel godkendes en-
deligt af Blokrådet?  

Anne/BOU svarer, at de kattehegn, 

der bliver opsat, er at betragte som en 
løsning, der kan godkendes af 
brandmyndigheder. Hun giver Berit 
ret i proceduren om, at de skal god-

kendes i Blokrådet. 

Henrik/BOU supplerer Anne og for-
tæller, at udvalget har afholdt møde 

med brandmyndigheder og driften, og 
han fortæller, at der nu fundet en 
løsning, som brandmyndighederne 

kan godkende. Målet er, at der (selv-
følgelig efter godkendelse i blokrådet) 
forefindes tegningsmateriale mv., som 

man kan få udleveret på Ejendoms-
kontoret. 

Inger/Blok 41 spørger, om mødet 

vedr. kattehegn d. 9. april i Boligud-
valget stadig afholdes? 

Anne/BOU svarer, at mødet d. 9. april 

er et ordinært møde i Boligudvalget. 
Hun er bekendt med, at mange har 

opfordret beboere til at møde op ved 
ovennævnte møde for at få boligud-
valget til at fremskynde processen 
vedr. kattehegn – dette får dog ikke 

processerne til at gå hurtigere. 

Henrik/BOU understreger, at der ikke 

har været en godkendt løsning i de 
godt 40 år, som Farum Midtpunkt 
har eksisteret, så om der går en må-

ned fra eller til, har nok ikke den sto-
re betydning. Det vigtige er, at der 
kommer en løsning. 

Asger/katteprojektet tilbyder som tid-

ligere sin assistance, hvis BOU skulle 
få brug for det. 

Farum Fjernvarme (FF) 

Thomas/FFs bestyrelse oplyser, at 
der er kommet en årsopgørelse, som 

er tilgængelig på Farum Fjernvarmes 
hjemmeside. Hvis man har interesse i 
at deltage i årsmødet, som afholdes 
25. april kl. 19, så er der tilmeldings-

frist d. 15. april. 

Camilla/Blok 34 spørger, om det er 
anbefalelsesværdigt at deltage i mø-

det, hvis man interesserer sig for em-
net? 

Thomas/FF svarer, at de er velkomne, 
men årsmødet er nok mest at betrag-
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te som en formalitet. Han og Ja-
kob/FF har talt om at holde et oplæg 
for Blokrådet på mødet i maj – måske 

er det mere målrettet Blok 34s inte-
resse. 

Henrik/dirigent opfordrer til, at man 

møder op på mødet i maj, hvis man 
ønsker svar på nogle spørgsmål vedr. 
Farum Fjernvarme.  

Strategiforum 

Henrik/Strategiforum takker Blok 22, 
som stillede deres fællesrum til rå-
dighed ved sidste Åben Dør. Næste 

gang, der skal afholdes Åben Dør i en 
blok er d. 23. maj, så meld ind til Se-
kretariatet, hvis det skal være i jeres 

blok. 

Berit/Bladudvalget beklager, at der i 
april-kalenderen i MP525 står anført, 
at Åben Dør afholdes i Blok 22 – det 

er selvfølgelig i Servicecentralen i 
april. 

Camilla/Blok 34 formoder, at Blok 34 

gerne vil lægge lokaler til. Camilla 
vender tilbage med en opdatering.  

4.e Debatoplæg:  
Placering af blokrådsmøder 

Jette/BR-FU fortæller, at debatten 
rejses, da møderne i hhv. januar og 
juli kan medføre vanskeligheder i for-

bindelse med planlægning af husmø-
derne. Dette skyldes hhv. juleferien 
og industriferien i juli. Forretnings-
udvalget har på baggrund af dette 

debatteret, om man med fordel kunne 
flytte samtlige møder til at ligge om-
kring midten af måneden. FU har 

undersøgt, om det vil have konse-
kvenser for valg mv. i løbet af året, og 
det er forsøgt illustreret på side 15 i 
MP525. FU lægger op til, at møderne 

fortsat afholdes på tirsdage og tors-
dage, da dette ikke går i karambolage 
med møderne i hhv. Forretningsud-
valget og i Organisationsbestyrelsen. 

Thomas/143F synes egentlig godt om, 
at møderne ligger først i måneden, da 

det er let at huske. Han savner dog 
en oversigt med dato over kommende 
møder. Thomas synes, det er mest 
hensigtsmæssigt, hvis møderne pla-

ceres, så flest muligt kan deltage. 

Berit/Bladudvalget er forbløffet over, 
at bladudvalget ikke har været ind-
draget i de indledende betragtninger. 

Hun har i udgangspunktet ikke noget 
i mod, at møderne flyttes til midten af 
måneden, men betragtet ud fra pro-
duktionsplanen kan der være nogle 

problemer – herunder kan et møde i 
midten af december medføre, at pro-
duktionen af bladet ligger i juleferien. 
Hun mener ikke, at en eventuel æn-

dring vil kunne træde i kraft før 
2020. 

Steffen/31C synes, det er en dårlig 
idé, hvis alle møder skal flyttes. Hvor-

for ikke bare flytte de to møder, som 
det handler om? 

Anne/75D siger, at hvis møderne flyt-
tes til at ligge midt i måneden, så vil 
det stadig medføre, at man rammer 

industriferien, hvis man lægger et 
møde i midten af juli. Anne synes ik-
ke, det er hensigtsmæssigt at placere 

et møde i midten af december grundet 
juletravlhed – jf. Lucia mv. Hun fore-
slår, at man blot rykker mødet i ja-
nuar en uges tid. 

Thomas/143F ser umiddelbart en ud-
fordring i forhold til referater og udgi-
velse af bladet. 

Maiken/Blokrådssekretariatet svarer, 
at hvis møderne rykkes, så vil det 

medføre, at bladet ligeledes udkom-
mer senere. 

Hans/38 2.R er ikke modstander af 
idéen, hvis det kan passes ind i års-
hjul mv. Han ser dog et problem i, at 
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FU foreslår at lægge budgetmøde og 
BR-møde i januar samtidigt, da dette 
vil medføre, at der ikke er tid til at gå 

i dybden med budgettet. Det er bud-
getmødet, der stiller blokrådssagen 
om budgettet, og bearbejdelsen på 

budgetmødet medfører, at budgettet 
ofte uproblematisk godkendes på 
blokrådsmødet. Budgettet er den 
største sag, som Blokrådet skal ved-

tage, derfor er det vigtigt, at det ikke 
forhastes igennem. 

Berit/BU svarer, at det af hensyn til 
produktionsplanen ikke ville fungere 

kun at rykke enkelte møder. Der skal 
være en rum tid fra blokrådsmødet til 
deadlinemødet, så der er mulighed for 
at komme med indlæg, der er relate-

ret til det sidste blokrådsmøde. Der-
udover er der en produktionsperiode. 
Den rækkefølge kan ikke laves om. 
Man kan altså ikke fastholde nuvæ-

rende produktionsplan og så blot æn-
dre mødeplanen. 

Henrik/dirigent opsummerer, at det 
er alle møder, der skal rykkes, hvis 

det skal hænge sammen i forhold til 
produktionsplanen.  

Henrik/Blok 43 er ikke enige med 
Hans. De synes tværtimod, at det at 
gøre budgetmødet til en del af et blok-

rådsmøde ville legitimere mødet. Det 
vil nemlig betyde, at husmøderne får 
mulighed for at behandle budgettet 

på husmøderne inden mødet.  

Thomas/143F ser en anden mulig-
hed. Han foreslår, at blokrådsmødet i 
januar aflyses, og at budgetmødet 
fastholdes. Derudover kunne man 

vælge at ændre Forretningsordenen, 
så valg til ØU flyttes fra juli til au-
gust, og så også aflyse mødet i juli. I 
forvejen er der nogle møder i løbet af 

året, hvor der ikke er mange sager på. 
Hvis der bliver behov for et ekstra 
møde, kunne Forretningsudvalget 

vurdere om man skulle indlægge et 
ekstraordinært møde. 

Hans/38 2.R siger, at Henrik og Blok 

43 ville have ret, hvis det var på bud-
getmødet, at budgettet blev vedtaget, 
men sådan forholder det sig ikke. 
Budgettet vedtages på et senere blok-

rådsmøde – og herved kommer det 
også ud til husmøderne ligesom alle 
andre blokrådssager. Budgetmødet 
udarbejder forslaget til budgettet – de 

vedtager det ikke. Hans foreslår, at 
Forretningsudvalget i samarbejde 
med bladudvalget arbejder videre 

med deres initiativ under hensynsta-
gen til de betragtninger, der er kom-
met frem. 

Berit/38 2.S mener heller ikke, det er 
hensigtsmæssigt at lægge et budget-

møde som en del af et blokrådsmøde. 
Det ville betyde, at budgettet skulle 
debatteres under punkt 4, hvorefter 

blokrådssager skulle vedtages – det 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 31. marts 2019 

Samlet forbrug for hele Midtpunktet: 
2019 2018 
Jan 14.260 m3 14.384 m3 
Feb 12.292 m3 12.067 m3 
Mar 14.384 m3 13.082 m3 

Gennemsnit pr. døgn: 
2019 2018 
Jan 460 m3 466 m3 
Feb 464 m3 447 m3 
Mar 464 m3 422 m3 

Samlet set er forbruget 5,7 % højere end 
i samme periode sidste år. 

I forhold til samme periode i reference-
året 2007 er besparelsen på ca. 27,4 %. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
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bliver meget snært. Hun er dog enig i, 
at det ville være godt, hvis flere bebo-
ere deltog i budgetmødet. Måske 

kunne man slå lidt mere på tromme 
for det. 

Anne/75D mener, at mødet i august 

tidligere blev rykket til juli med ar-
gumentet om, at folk ikke var rejst på 
ferie i starten af juli? Så skal det vel 
ikke flyttes til august igen? I forhold 

til mødet i januar, så har Anne regnet 
sig frem til, at det maksimalt vil kun-
ne blive skubbet 5 dage – det vælter 

vel ikke fuldstændigt produktions-
planen? 

Maiken/Blokrådssekretariatet kom-

menterer, at det som FU lægger op til 
er at holde hele industriferien mø-
defri, så der ikke afholdes møde i juli, 
og at mødet i august først falder efter 

ferien er slut – altså omkring midten 
af måneden. 

Anne/75D siger, at det har hun for-

stået, men hun synes ikke, det er en 
god idé.  

Camilla/168F synes, det er en god 
idé, at Forretningsudvalget arbejder 

videre med sagen. 

Jørgen/BR-FU fremhæver, at de har 
diskuteret det meget ringe fremmøde 

til det årlige budgetmøde – i år var 
der 7. Problemer er, at budgetforsla-
get ikke når rundt om husmøderne, 
inden budgetmødet afholdes. Måske 

skulle man bruge blokrådsmødet i 
januar til at debattere budgettet, og 
så rykke blokrådssager en måned 

frem. 

Erik/80F opfordrer alle til at deltage i 
budgetmøderne.  Der er ingen værdi i 
at afsætte 3 timer til det, hvis der ik-

ke kommer nogen.  

Hans/38 2.R kan godt lide Jørgens 
forslag om kun at behandle budgettet 

på blokrådsmødet i januar. Han er 
dog bekymret for, at det fortsat vil 
betyde, at der ikke kommer så mange 

– så har vi ikke vundet noget.  

Jette/BR-FU takker for de mange in-
put. FU vil i samarbejde med bladud-

valget arbejde videre med disse. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 525.a: Godkendelse af 
Strukturudvalgets kommissorium 

Udsættelsesforslag  

til 525.a fra Blok 12 

Blok 12s husmøde kan ikke forstå, 

hvorfor Strukturudvalget ikke har 
brugt den af BR-FU udarbejdede ska-
belon for udvalgskommissorier. 
 Skabelonen giver kommissoriet 

struktur, og gør det let at læse og for-
stå. Udvalgets forslag er rodet og u-
struktureret og bør udarbejdes efter 
FUs skabelon i lighed med de øvrige 

udvalgs. 

Blok 12 foreslår derfor, at sagen ud-
sættes, indtil Strukturudvalget har 

udarbejdet sit kommissorium efter 
skabelonen. 
 Samtidig opfordres Strukturudval-
get til at undlade at lade kommissori-

et indeholde personlige mailadresser. 

Hans/Blok 12 forklarer, at FU har 
gjort et stort arbejde i at få genskabt 

kommissorier fra alle udvalg, så de er 
ensartede og nemme at orientere sig 
i. Det har Strukturudvalget tilsynela-
dende ikke opdaget, og derfor frem-

står deres kommissorium mindre 
struktureret og vanskeligere at orien-
tere sig i. Derfor går deres forslag på, 

at skabelonen følges. 

Niels/Strukturudvalget synes, det er 
godt, at der er en skabelon, men at 
den skal følges slavisk, ser han ingen 

grund til. Ligefrem at lave hjælpetek-
ster er måske at overdrive – det er jo 
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ikke en børnehave! Så længe man 
kan forstå hvad der står, må det være 
i orden. 

Henrik/dirigent sender forsamlingen 
til summepause. Inden afstemning 
gør han opmærksom på, at udsættel-

sesforslag vedtages med minimum ⅓ 

stemmer for. 

Afstemning 

Udsættelsesforslaget vedtages med 17 
stemmer for, 6 stemmer i mod og 4 

blanke stemmer. 

Thomas/143F spørger, om vedtagel-
sen af udsættelsesforslaget har op-
sættende virkning for deadline for 
indlevering af kommissorier d. 15. 

maj. 

Jette/BR-FU svarer, at det har det ik-
ke.  

BR-sag 525.b: Godkendelse af  

Boligudvalgets kommissorium 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 

ikke er nogen, der har noget at be-
mærke. 

Afstemning 

Sagen vedtages med 27 stemmer for, 
ingen stemmer i mod og ingen blanke 

stemmer. 

BR-sag 525.c:  

Retningslinjer for annoncering via 
Farum Midtpunkts kanaler 

Ændringsforslag fra Blok 46 

Blok 46 genfremsætter sit tidligere 
fremsendte ændringsforslag:  

”Afsnit 5 Postkasser  
1. 5c tilføjes: godkendte landsindsam-

linger og politiske partier.  

Begrundelse: både landsindsamlin-
ger og politiske partier er undtaget fra 

reglerne om ”ingen reklamer”. Særligt 
ved kommunalvalg har Farum Midt-
punkt fyldt en del i partiernes pro-

grammer, og det vil være helt uforståe-
ligt, hvis beboerne skal afskæres fra 
at modtage skriftlig information fra de 

opstillede partier.”  

BR-FU fremsætter uvedkommende 
argumenter for at modsætte sig, at 

politiske partier kan få legal adgang 
til at omdele materiale. Fx ”listen in-
deholder 208 godkendte navne…”. 

Det er komplet irrelevant. Man vil 
kunne sige til hvert opstillingsberetti-
get parti, at én person kan få udleve-
ret én brik, som pågældende er an-

svarlig for. Så undgår man også den 
kedelige mistænkeliggørelse, der lig-
ger i BR-FU’s bemærkninger: ”såfremt 

en uhensigtsmæssig hændelse skulle 
opstå, og derfor frarådes det at udle-
vere nøglebrikker.” Hvorfor skulle der 
være større risiko for ”uhensigtsmæs-

sige hændelser” ved at udlåne en brik 
til et politisk parti end ved at udlevere 
en brik til et pizzabud?  

Ved BR-FU’s ”løsning” (de må forsøge 
at få adgang til gangstrøgene på 

samme vis, som de gør det i andre bo-
ligområder) igangsætter BR-FU alver-
dens snedige manøvrer for at få ad-
gang til brikker. Ved seneste kom-

munalvalg var der fx et medlem af 
BR-FU, som også var kandidat til by-
rådet. Vedkommende kunne som BR-

FU-medlem frit anvende sin BR-FU-
brik til omdeling af politisk materiale 
i hele Midtpunktet. Tilsvarende gæl-
der det i BR-FU’s terminologi tilsyne-

ladende om at være gode venner med 
ansatte eller beboerdemokrater, for at 
tilegne sig en (le-gal?) adgang til en 
nøglebrik.  

Blok 46 går ind for ordentlighed. Og 
respekt for demokratiet. Lad os und-

lade at mistænkeliggøre vores politi-
ske partier, og lad os vise dem den 
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tillid, at de kan omdele materiale for-
ud for valg til folketing, EU eller 
kommunalbestyrelser. Skulle der vise 

sig at være en enkelt, som misbruger 
denne tillid, er der som bekendt mu-
lighed for at spærre den pågældende 

brik.  

Med venlig og demokratisk hilsen  
Husmødet i Blok 46” 

Ændringsforslag fra Blok 41: 

Blok 41’s husmøde fremsender her-
med flg. ændringsforslag: 

”Punkt 5c ændres til: 
Materiale fra aktører, der ikke er om-
fattet af Markedsføringsloven, kan 

omdeles på almindelig vis ved, at ak-
tørerne selv skaffer sig adgang til 
gangstrøgene – der udleveres ikke 

nøglebrikker. 

Begrundelse: 
Aktører der ikke er omfattet af Mar-

kedsføringsloven er fx stat, kommune 
og region, som normalt anvender digi-
tal post eller adresseret omdeling. 
 Politiske partier, velgørende for-

eninger, sygdomsbekæmpende orga-
nisationer og religiøse institutioner er 
så broget og stor en mængde, at ud-

levering af nøglebrikker med nødven-
dig kontrol, sikring, registrering og 
opfølgning vil belaste EJK tidsmæs-
sigt på bekostning af andre arbejds-

opgaver. 
 Disse aktører må i lighed med ruti-
nerne i andre ejendomme selv skaffe 
sig adgang, benytte postvæsen eller 

FK-distribution. 

Huslejekonsekvenser: 
Ingen. 

Afstemningstema: 
Blokrådet stemmer for ovenstående 
ændring af pkt. 5c 

På vegne af Blok 41’s Husmøde d. 

3/4-2019” 

Henrik/dirigent oplyser, at blokråds-
sagen blev fremsat på møde 520, hvor 

den blev trukket af BR-FU, eftersom 
der var indkommet et ændringsfor-
slag fra Blok 46, som FU ville under-
søge nærmere. BR-FU har forholdt sig 

til indholdet i Blok 46s ændringsfor-
slag, hvilket også fremgår af sagen. 
Inden dirigenten giver ordet til BR-
FU, så de kan fremlægge deres un-

dersøgelser for Blokrådet, fortæller 
han, at der er indkommet 2 æn-
dringsforslag til sagen. Ændringsfor-

slagene omhandler en ændring af det 
samme afsnit i den fremstillede 
blokrådssag. Først vil ændringsfor-
slaget fra Blok 46 blive fremlagt og 

debatteret, hvorefter ændringsforsla-
get fra Blok 41 vil blive fremlagt og 
debatteret, og først herefter afholdes 
summepause. 

Afstemningsproceduren forløber som 
følger: 
 Blok 46s ændringsforslag kommer 

til afstemning først. Hvis dette vedta-
ges, bortfalder ændringsforslaget fra 
Blok 41, og der gås til afstemning om 
selve blokrådssagen med det vedtag-

ne ændringsforslag fra Blok 46. Hvis 
Blok 46s ændringsforslag falder, 
stemmes der om ændringsforslaget 

fra Blok 41. Vedtages dette, så fort-
sættes der til afstemning af selve 
blokrådssagen med det vedtagne æn-
dringsforslag fra Blok 41. Falder æn-

dringsforslaget for Blok 41 også, så 
stemmes der alene om blokrådssa-
gen. 

Jette/BR-FU fortæller, at de har råd-

ført sig med juridisk afdeling i KAB 
vedrørende indholdet af det modtagne 
ændringsforslag ved BR-møde 520. 

Indholdet af ændringsforslaget er ind-
ført i BR-sag 525.c på side 19 (tek-
sten er skrevet med sort kursiv). Den 

foreslåede tilføjelse ved punkt 5.c 
omhandler, hvordan kommunale ak-
tører, politiske partier og landsind-
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samlinger må omdele materiale i 
postkasser. Blok 46 ønskede både 
godkendte landsindsamlinger og poli-

tiske partier indskrevet, så også disse 
kunne få udleveret lånenøglebrikker 
til gangstrøgene i forbindelse med 

omdeling af materiale, idet de er und-
taget for reglerne om ”nej tak til re-
klamer”. 
 Juristen fra KAB har meddelt, at 

det er korrekt, at godkendte lands-
indsamlinger og politiske partier ikke 
skal respektere et ”nej tak til rekla-
mer”. Men man er ikke tvunget til at 

give dem en nøglebrik. Derfor foreslår 
FU, at de må komme ind på andre 
måder – eksempelvis ved at ringe sig 

ind via dørtelefoner. Juristen fastslår, 
at hvis der udleveres nøglebrikker til 
ovenstående, og der sker et eller an-
det uhensigtsmæssigt, så er det bo-

ligorganisationen, der har ansvaret 
for det. Derfor fraråder de, at der ud-
leveres nøglebrikker. 
 Jette forklarer, at BR-FU også har 

forhørt sig ved juristen om, hvad man 
skal forstå ved godkendte partier. Ju-
risten svarede, at det skal forstås som 

alle partier, hvis partinavne er god-
kendte. Den senest opdaterede liste 
indeholder 235 godkendte partier på 
landsplan – partier af meget forskellig 

karakter. 
 De øvrige ændringer i Blok 46s æn-
dringsforslag fremsat ved BR-møde 
520 argumenterer BR-FU imod med 

henvisning til ovenstående begrun-
delse. 

Berit/38 2.S har forhørt sig ved folk, 

der bor andre steder, og hvor opgange 
også er aflåst. Af disse tilbagemeldin-
ger fortæller hun, at det er helt nor-

malt, at politiske partier og andre ik-
ke bliver tildelt en nøgle. 

Thomas/143F vil gerne fritages fra at 

modtage materiale fra politiske parti-
er. Han ønsker ikke, at Blok 46s æn-
dringsforslag godkendes.  

Camilla/Blok 34 synes, det er en god 
idé at følge BR-FUs anbefalinger om 

ikke at udlevere nøglebrikker.  

Henrik/dirigent giver ordet til Blok 

46, så de kan motivere deres æn-
dringsforslag. Med henvisning til ord-
lyden i ændringsforslaget opfordrer 
dirigenten til, at man fremadrettet 

undgår at hænge Forretningsudvalget 
eller andre ud. Hold den gode tone.  

Charlotte/Blok 46 har svært ved at 

forstå, hvorfor man vil begrænse sig 
selv fra viden. Jo mere viden man 
har, des nemmere er det at tage stil-

ling. Charlotte boede selv i Farum 
Midtpunkt dengang, da blokkene ikke 
var aflåst, og hun erindrer ikke at ha-

ve modtaget materiale fra 2-300 par-
tier, så mon det skulle blive så stort 
et problem – det tvivler hun på. Hun 
siger, at de får så meget andet i deres 

postkasser – herunder pizzaflyers mv. 
– det kunne da være langt mere inte-
ressant at få noget, der omhandler, 
hvad der sker i samfundet. 

Maiken/Blokrådssekretariatet kom-
menterer i forhold til Blok 46s æn-

dringsforslag og Charlottes udtalel-
ser, at pizzabude ikke har nøglebrik-
ker. 

Berit/38 2.S siger, at beboere har alle 
muligheder for at fremskaffe politisk 

materiale i forbindelse med både 
kommunal- og folketingsvalg, folkeaf-
stemninger mv. Det er ikke svært at 
få oplysninger. Mangel på information 

kan ikke være et argument! 

Thomas/Furesø Boligselskab siger, at 

der tidligere har været problemer med 
omdeling af misinformerende løbesed-
ler fra politiske partier. Det har sået 
frygt blandt beboere. Det vil være et 

skråplan, hvis der åbnes op for dette. 
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Katja/85D opfordrer til, at der abso-
lut ikke udleveres nøglebrikker. Hun 

er fuldstændig enig med Berit i, at det 
ikke er svært at finde information. 
Hun har personligt ikke lyst til at 
lægge postkasse til diverse partier, og 

så er det ikke mindst vigtigt at be-
grænse adgangen til blokkene. 

Anne/75D husker godt de tidligere 

situationer, hvor der er blevet misin-
formeret via løbesedler. Desværre er 
det ikke alt man kan slippe for – her 
henviser Anne til partimedlemmer, 

der bor i Farum Midtpunkt og der-
med har adgang til blokkene. Men det 
man kan undgå, bør man undgå. 

Maiken/Blokrådssekretariatet præci-
serer med henvisning til både Blok 
46s ændringsforslag og Annes udta-
lelser, at nøglebrikker, der udleveres 

til beboerdemokrater, udelukkende 
må bruges i medfør af arbejde vareta-
get i beboerdemokratiet. Det er altså 

ikke tilladt at bruge udleverede nøg-
lebrikker til omdeling af eksempelvis 
politisk materiale – her gælder nøjag-
tig de samme regler for beboere i Fa-

rum Midtpunkt, som for dem der ikke 
bor i Farum Midtpunkt.  
 BR-FU er tidligere blevet gjort be-
kendt med, at nøglebrikker har været 

misbrugt i politisk sammenhæng – og 
det er blevet påtalt. 

Camilla/Blok 34 kan godt forstå Blok 

46s intention om, at det er rart at bli-
ve oplyst, men de er bekymret for lø-
besedler i postkasserne og eventuelle 
forsøg på at lave diskussionsdemoer i 

blokkene, så derfor er de enige i, at 
der ikke skal udleveres nøglebrikker. 

Hans/38 2.R mener, at det særligt er 

ved lokalvalg, at politiske partier øn-
sker at omdele deres materiale. Og 
ved lokalvalg er der netop en tradition 
i Farum Midtpunkt for, at de politiske 

partier inviteres til en debataften i 
Farum Midtpunkt. Her har alle mu-
lighed for at stille spørgsmål, så man 

får en ordentlig politisk debat. Hans 
synes, det er ubehageligt at få faktu-
elt forkerte oplysninger om Blokrådet, 

Farum Midtpunkt og den almene sek-
tor i forbindelse med lokalvalg – det 
vil han også gerne undgå. 

Charlotte/Blok 46 siger, at man des-

værre aldrig kommer uden om, at 
nogle gør brug af fejlagtig information 
i forbindelse med valg. Hun siger, at 

det ikke er alle, der er lige gode til at 
opsøge information, og ved Blokkens 
ændringsforslag, så vil der være lige 
muligheder for alle – om du kender 

nogen i Farum Midtpunkt eller ej. 

Agnete/116A er enig i alt, hvad der er 
sagt om de politiske partier, men hun 

kan ikke forstå, hvorfor man ikke 
skal have muligheden for at give et 
bidrag til diverse landsindsamlinger. 
Hun mener, at de to ting – altså poli-

tiske partier og landsindsamlinger – 
bør adskilles. Hun har også betænke-
ligheder vedr. reglerne i forhold til 

grundlovsmødet i præstegården, da 
vedtagelsen af disse regler vil betyde, 
at præsten ikke længere må sætte 
opslag om på opslagstavlerne – det 

kan da ikke skade. Hun mener, der 
bør indføres en dispensationsordning.  

Asger/296A pointerer, at man har rig 

mulighed for at støtte landsindsam-
linger via girokort mv. Man kan sag-
tens yde støtte, selvom de ikke ringer 
på ens dør. 

Thomas/143F kommenterer, at der jo 
også er religionsfrihed – så skulle alle 
lukkes ind.   

Henrik/dirigent konstaterer, at der 
ikke er flere bemærkninger, hvorfor 
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han giver ordet til Blok 41, så de kan 
fremlægge deres ændringsforslag. 

Jette/Blok 41 oplyser, at deres æn-

dringsforslag også omhandler punkt 
5.c i retningslinjerne for annoncering. 
Deres ændringsforslag går på, at ord-

lyden i 5.c bliver ændret til: 
 ”Materiale fra aktører, der ikke er 
omfattet af Markedsføringsloven, kan 
omdeles på almindelig vis ved, at ak-

tørerne selv skaffer sig adgang til 
gangstrøgene – der udleveres ikke 
nøglebrik”.  

 Jette supplerer med oplysninger 
om, at loven blev vedtaget i 2017, og 
det er forbrugerombudsmanden, der 
skal holde øje med, at det fungerer. 

Forbrugerombudsmanden har i den 
forbindelse formuleret nogle retnings-
linjer for god markedsføringsskik. 
Disse retningslinjer har Blok 41 gjort 

brug af i begrundelsen for det stillede 
ændringsforslag. 

 De mener, at de aktører, der ikke 

skal respektere et ”nej tak til rekla-
mer”, er en stor og broget masse, og 
det vil kræve uforholdsmæssigt man-
ge ressourcer fra Ejendomskontoret 

at administrere alt dette. Derfor læg-
ger de i deres forslag op til, at der ik-
ke udleveres nøglebrikker.  

Berit/38 2.S returnerer med et ”godt 
gået!” til Blok 41. 

Henrik/dirigent sender forsamlingen 

til summepause, da der ikke er flere 
bemærkninger. 

Afstemning 

Ændringsforslaget fra Blok 46 forka-
stes med 1 stemme for, 22 stemmer 

imod og 4 blanke stemmer. 

 

Afstemning 

Ændringsforslaget fra Blok 41 vedta-
ges med 23 stemmer for, ingen stem-
mer imod og 4 blanke stemmer. 

Afstemning 
Blokrådssag 525.c med det vedtagne 
ændringsforslag vedtages med 26 

stemmer for, 1 stemme imod og ingen 
blanke stemmer. 

6. Eventuelt 

Asger/Blok 36 fortæller, at de i blok-

ken har en fantastisk nabohjælp. Det 
kræver en indsats fra beboerne i 
blokken, men de oplever til gengæld 
også, at det har en effekt. Asger tilby-

der at komme og fortælle om det på 
andre husmøder, så hvis man ønsker 
det, så ret henvendelse til Asger fra 

Blok 36 – Sekretariatet kan være be-
hjælpelig med at formidle kontakten.  

Camilla/Blok 34 siger, at de gerne vil 
takke ja til tilbuddet.   

Berit/38 2. S opfordrer alle blokråds-
repræsentanter og deltagere i øvrigt 
til at melde tilbage til deres husmøder 

om, hvad der er sket på blokrådsmø-
det – ikke kun om dette men generelt. 
Berit har en fornemmelse af, at der 
ikke altid kommer en tilbagemelding 

til husmøderne fra blokrådsmøderne. 

Asger/Blok 36 støtter op om dette. På 
dagsordenen for deres husmøder har 

de et fast punkt, hvor der orienteres 
om sidste blokrådsmøde.  

Ingvar/Blok 14 siger, at de har snak-

ket om projektet indre gangstrøg på 
deres husmøde. Efter gennemlæsning 
af artiklen i Midtpunktet rejste der sig 
en del spørgsmål. De har sendt ne-

denstående spørgsmål til blokrådet, 
hvor de anmoder om svar – ikke nød-
vendigvis på dette møde.  
 Spørgsmålene lyder: 

Midtpunktet 525: 

Kan vi stole på de datoer for arbejdets 
udførelse, der er opgivet i dette num-

mer af ’Midtpunktet’. 
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 Vi skal kunne stole på planerne, så 
blokkene nøjagtigt kan planlægge de-
res indsatse i god tid. 

 Varslinger af datoer for informati-
onsmøder, datoer for tømninger m.v., 
indgreb og ændringer af planer, skal 

tilgå de enkelte blokke i god tid før 
blokmøder, så der er tid til planlæg-
ninger i både blokkene og i de enkelte 
familier. 

Midtpunktet 509: 

”Før projektet går i gang, vil der blive 
gennemført registrering i hver blok, 
så der er klarhed over placering af og 
tilstand af væggene. – Der vil blive 

indgået aftale med de enkelte husmø-
der om vægge, inventar m.m. samt 
lagt planer for byggeperioden (midler-

tidig cykelparkering).” 
 Hvornår sker det i Blok 14 og med 
hvem? 

Midtpunktet 509: 

”Renoveringsprojektet indeholder 

nedtagning af vægge m.m. og også 
genopsætning, hvis husmødet ønsker 
det, og ikke mindst, hvis væggene er 
egnede til det. 

 Der vil blive indhentet priser på nye 
vægge, cykelstativer m.m. som 
husmøderne kan tilkøbe for egne 
midler, hvis det ønskes.” 

 Vil det sige, at et cykelbur af tråd-
net, fastboltet i gulv og loft, vil blive 
nedtaget, båret ud på terrasse efter 

Husmødets ønske, og efter færdiggø-
relsen af gangarealerne, så blive gen-
rejst på samme sted i samme stand? 
 Vil en fint færdigtømret væg med 

glasfyldninger og dør ved et motions-
rum - blive nedtaget så skånsomt, at 
den vil kunne genrejses på samme 
sted og i samme stand? 

 Skal boltede cykelstativer i væggene 
i cykelbur og ved alle B-lejligheder 
tages ned? 

 – Umiddelbart kan arbejdet med 
gulvene sagtens pågå med cykelstati-
verne siddende på væggene.  

Midtpunktet 525: 

”Fællesrummene (cykel- og barne-
vognsrum m.m.) skal tømmes”. 

 Alle blokkens beboere får af ’blok-
ken’ – og/eller Boligkontoret - besked 
om at alle cykler i bure og i gangarea-

lerne skal fjernes senest 3-4 uger før 
arbejdets start, og kan placeres efter 
aftale med Boligkontoret (KAB). 
 Alle IKKE fjernede cykler, barne-

vogne, handicaptransportmidler m.v. 
kan blokken IKKE bare fjerne – iflg. 
Politiet, er det lig med tyveri, og Blok-
ken, Boligkontoret, KAB vil kunne 

idømmes erstatningspligt. 
 HVEM løser dette problem? - der er 
tidligere i en tilsvarende situation 

udbetalt fuld erstatning. 
 Kan der opstå samme problem, så-
fremt det aflåste cykelbur fjernes, og 
cykler m.v. står frit fremme? 

 Hvordan løses evt. forsikrings-
spørgsmål i den sammenhæng? 

Midtpunktet 525: 

”Hvis Fællesrummene ikke er ryddet 
til den angivne dato, vil inventar, 

cykler m.m. blive fjernet – og efter 3 
måneder blive smidt ud!”. 
 ”Udgifter til dette vil blive trukket af 

blokkens dispositionskonto!” 
 Kan KAB uden videre disponere 
over og trække fra blokkenes konto? – 
juridisk forklaring udbedes. 

Thomas/Følgegruppen for indre gang-

strøg (FGIG) takker Blok 14 for deres 
spørgsmål – de er alle meget relevan-
te. Som tidligere nævnt er projektet 
cirka en måned forsinket grundet le-

vering af fliser. Thomas oplyser, at i 
forhold til nyeste tidsplan opstartes 
arbejdet i Blok 14 d. 23. juli.  

Ingvar/Blok 14 kommenterer, at han 
hellere vil have svarene skriftligt, så 
Thomas behøver ikke at svare nu. 

Thomas/FGIG svarer, at det er ham, 
der har ordet, og han vil gerne svare 
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på spørgsmålene nu. Hans svar frem-
går nedenfor: 

 Inden arbejdet påbegyndes i de 

enkelte kvarterer, indkaldes der til 

informationsmøde i det pågælden-
de kvarter. Indkaldelsen til Palt-
holmterrasserne er lige på trapper-
ne – mødet afholdes d. 24. april.  

 Trådbure nedtages og bliver kun 
genopsat, såfremt blokken ønsker 

det. 

 Glasvægge (østfacaden) nedtages 

ikke, da gulvene kan laves ved at 
understøtte væggene. 

 Cykelstativer på væggene skal 

nedtages. 

 Ejendomskontoret har en procedu-

re for bortskaffelse af cykler. 

 På blokrådsmødet i december ved-

tog Blokrådet ved en blokrådssag, 
at der kan trækkes midler fra 

blokkenes dispositionskonto, så-
fremt blokkene ikke selv tømmer 
deres fællesrum. 

Asger/296A siger omkring cykler i 
blokkene, at blokken er at betragte 
som et aflåst område, så forsikringen 
dækker, hvis cykler bliver stjålet. 

Camilla/Blok 34 spørger, om det også 
vil være beboerne selv, der skal ned-

tage eventuelle gipsvægge? 

Thomas/FGIG svarer, at hvis der er 
forhold, der ikke er lovlige, skal de 
selvfølgelig bringes i orden. 

Henrik/dirigent bryder ind og siger, at 
man på dette møde ikke kan behand-
le enkeltstående tilfælde om skille-

vægge – det må blokkene tage op på 
informationsmøderne. 

Hans/FGIG siger, at de rum, som 

blokkene skal tømme, er de rum, som 
blokkene selv har bygget for mange år 
tilbage – med andre ord gælder det 
alle østvendte rum.   

Ingvar/Blok 14 siger, at de har om-
kring 75 cykler i deres rum, og han 
forestiller sig, at opbevaring af disse 

kan blive en udfordring. 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 
ikke er flere bemærkninger, og han 

takker for et godt møde.  

 
Foto: Hans, 38 2.R – 15.04.09 

BR-MØDER 2019 
to 3. jan. | ti  7. maj | ti  3. sep. 
ti  5. feb. | to 6. juni | to 3. okt. 
ti  5. mar. | ti  2. juli | ti  5. nov. 
to 4. apr.  | aug mødefri | ti  3. dec. 
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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
 

(se datoer i kalenderen s. 35) 

BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 18
00

 
Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Kirsten 34F  11 
Niels 112E  21 
Asger 296A  36 
Stig 218F  A 
Jette 409D  41 
Jørgen 410F  42 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok C 01.06.19 – 30.11.20 
Blok B 01.09.19 – 28.02.21 
Blok 35 01.03.20 – 31.08.21 
Blok A 01.12.19 – 31.05.21 

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:  kontakt Ejendomskontoret 
 hverdage kl 07

00
 – 15

00 

Ikke ang. fejlmeldinger eller lign. i din bolig. 

BORETIDER 

Mandag – fredag: 09
00

 – 18
00

 
Lørdag, søndag, helligdage: 10

00
 – 14

00
 

DAGINSTITUTIONER 

Kærnehuset (kommunal) 
Paltholmterrasserne 6A tlf: 7235 8550 

Verdens Børn (privat) 
Paltholmterrasserne 20A tlf.: 2629 3176 

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

EJENDOMSKONTOR 

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

Personlige henvendelser: 
Mandag:   14

00
 – 18

00 

Tirsdag, torsdag og fredag: 08
00

 – 10
00

 
Onsdag:   Lukket    

Telefoniske henvendelser: 
Alle hverdage:  12

30
 – 13

30
 

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
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FOREBYGGELSESKONSULENT 

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

EL-DELEBIL 

Paltholmterrasserne 8 i P-niveau 
(ved ladestanderne) 
Greenabout: www.greenabout.dk 

FORKORTELSER 

Udvalg og følgegrupper: 
Se mailadresser på hjemmesiden under 
[Beboer], [Beboerdemokratiet] 
(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) 
UU Uddannelsesudvalget (å) 
ØU Økonomiudvalget 

Andre forkortelser: 
ABF Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg 
BL Danmarks Almene Boliger 
BR Blokrådet 
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:   15
00

 – 18
00

 
Første lørdag i måneden: 13

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 
eller læs: bolignetudvalget.wordpress.com 

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 
Mand. & torsd. aften el. onsd. formidd. 
Kontaktpersoner: 
Anne Harrysson  telefon 5190 0950 
Vibeke Boyesen  telefon 2256 7742 

Seniorklubben i Farum Midtpunkt 

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

00
 samt 

alle torsdage kl. 14
00

 
Formand: 
Niels Jørn Nielsen telefon 2688 9139 
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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 telefon: 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 

OMSORGSTANDPLEJE 

Nygårdterrasserne 209 A telefon: 7235 6000 
Mail:   tandplejen@fuesoe.dk 

PARKERING (ULOVLIG) 

Mail:   drift@universparkering.dk 

PRAKTISKE TIPS 

 Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i 
pulterrummene. Strømmen går over fæl-
lesmåler og afbrydes med tilfældige mel-
lemrum. 

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

 Der må ikke stilles u-indregistrerede køre-
tøjer 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 
Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt). 

SELSKABSLOKALER 

Nygårdterrasserne 206A 
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). 

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 

SSG DØGNVAGT 

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

Ved akut opstået skade, som ikke kan vente 
til Ejendomskontorets åbningstid, kontaktes 
SSG. 

SSP – GADEPLANSMEDARBEJDER 

Telefon:   72 16 43 96 
 i tidsrummet 08:00 – 22:00 

TANDLÆGE 

Nygårdterrasserne 233A telefon: 4495 4200 
 www.tandklinikkenfarummidtpunkt.dk 

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 
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TV 

YouSee telefon: 7070 4040 
 www.yousee.dk 
Oplys anlægsnr. 820523 

TV-pakker leveret af YouSee: 
Oprettelse, pakkeskift,  
fejlmelding 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. 

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« 526 OG 527 

MP 526 husstandsomdeles 30.04.19 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

15.05.19 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 527, der udkommer 29.05.19. 

Overholdes afleveringsfristen ikke, kan Blad-
udvalget afvise stoffet. Aflevér dit indlæg på 
papir, usb-stick eller e-mail. 
Mail: bladudvalg@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 eller usb-stick. 

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 MAJ 2019 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1. BUU 19:30 SC 

2.    

3.    

4.    

5.    

6. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

7. BR-møde 19:30 SC 

8. STRU 19:00 SC 

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14. 
TMU 

BOU 

16:30 

19:00 

SC 

SC 

15. 
Frist for MP 527 

BU 

18:00 

19:00 

SC 

SC 

16.    

17. Store Bededag 

18.    

19.    

20. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

21.    

22.    

23. Åben Dør 17:00 – 19:00 bl 34 

24. Pensionistskovtur 08:00 -- 17:00 ukendt 

25. Børnenes Dag 10:00 – 14:00 Akti. 

26.    

27.    

28.    

29. MP 527 Husstandsomdeles 

30. Kristi Himmelfartsdag 

31.    


