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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 532 

til blokrådsmødet tirsdag den 3. december 2019 kl. 1900 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 5. november 2019 
4. Meddelelser og debat: 

 a. Indlæg fra gæster 
 b. Blokrådets Forretningsudvalg 
 c. Andre udvalg 

5. Blokrådssag: 
 a. Driftsregnskab 2018-19 (s 14) 
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 532 

 Side Indhold 

 3 Nytårsdugen kan ikke vaskes den 1. januar 
 4 To en halv side med nyt fra beboerdemokratiet 
 6 Julefrokost i Spisehuset 

 7 Husk at lukke for varmen, når du lufter ud 
 8 Børne- og Ungdomsudvalget holdt en uhyggeligt god fest 
 10 Og to sider med nyt fra driften 

 12 Furesø Boligselskab ekspanderer også i Allerød 
 14 Blokrådssag 
 17 At blande beton kræver masser af vand 
 18 Det fik udvalgene vedtaget til budget 2020-21 

 19 Referat af Blokrådsmødet 5. november 2019 
 28 Praktiske oplysninger 
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EJENDOMSKONTOR 

23. december kl. 8 – 10 
24. december lukket 

25. og 26. december lukket 
27. december kl. 8 – 10 
30. december kl. 8 – 10 

31. december lukket 
1. januar lukket 

2. januar kl. 8 -10 

 

ÅBNINGSTIDER  
JUL & NYTÅR 

VASKERI 
24. december åbent 

25. og 26. december åbent 
31. december åbent til kl. 16 

1. januar lukket 

BLOKRÅDSSEKRETARIAT 
23. december lukket 

Lukket mellem jul & nytår 
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Hent app’en Furesø Borgertip 
i App Store eller GooglePlay 

NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
BUDGETMØDE I JANUAR 2020 

Alle beboere i Farum Midtpunkt inviteres til møde om Farum Midtpunkts drifts-
budget 2020-2021. Mødet afholdes 

torsdag d. 9. januar kl. 19  
i Servicecentralen,  

Paltholmterrasserne 15. 

Udvalgenes budgetønsker blev forelagt Blokrådet og var til afstemning på blok-
rådsmødet d. 5. november, hvorefter de er blevet indarbejdet i budgettet. På bud-
getmødet har du mulighed for at få svar på spørgsmål til budgettet samt komme 
med eventuelle input. 

DET ÅRLIGE AFDELINGSMØDE – 1. UDKALD 

Der afholdes ordinært afdelingsmøde 

torsdag den 5. marts 2020 kl. 19  
i Servicecentralen,  

Paltholmterrasserne 15. 

Afdelingsmødet afholdes inden Blokrådsmødet. Alle beboere er velkomne! 

NYT MEDLEM TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Den 1. december 2019 indtræder Leif/216B fra Blok A i 
Forretningsudvalget. Blok A’s funktionsperiode løber til 
udgangen af maj 2021. Vi glæder os til at byde Leif vel-
kommen. Samtidig takker vi Kirsten/34F fra Blok 11 for 

hendes indsats igennem de sidste 18 måneder. 

JULEFERIE I BLOKRÅDSSEKRETARIATET 

Nogle af jer kvikke beboere har sikket bemærket, at blok-

rådssekretærens navn afslører en familiær tilknytning til 
de af julemandens hjælpere, der har særlig travlt i den 
søde juletid. Derfor er Sekretariatet lukket mellem jul og 
nytår, så fru Nissen kan passe sine juleforpligtelser. Se 

nærmere om åbningstider på side 3. 

TIP KOMMUNEN OM UTRYGGE OPLEVELSER 

I app’en ”Furesø Borgertip” kan du med din smartpho-
ne tippe kommunens SSP-konsulent om episoder, hvor 
du har følt dig utryg. Det kan for eksempel være en 
gruppe unge, som har opført sig højrøstet eller uhen-

sigtsmæssigt. Med afsæt i dit tip kan SSP-konsulenten 
tage en snak med de unge eller fokusere på et særligt 
område. 



  

 

INGEN ÅBEN DØR I DEC
Der afholdes ikke Åben Dør i december.
Strategiforum ønsker alle en god jul.

SÅDAN ANMELDER DU TIL
De fleste er bekendt med muligheden for at
eller ’112’. 

Hvis henvendelsen ikke er hastende, og man vil undgå evt. kø på linjen, kan man 
med fordel kontakte Nordsjællands politi elektronisk på 
me: 

1. Mail: skriv til NSJ@politi.dk
2. App: Tip politiet via App'en "Politi".
3. Hjemmeside: På siden www.politi.dk

kan du også tilgå "tip politi 

Telefoniske henvendelser håndteres i politiets servicece
ter, og elektroniske henvendelser i Central

Uanset hvilken platform, der anvendes, bliver henvende
sen registreret i politiets sagsbehandlingssystem "POLSAS".

Det er vigtigt, at ”POLSAS”
ligt. Derfor opfordrer Nordsjællands P
heder, mistænkelige forhold og utrygheds

Alt bliver registreret, og det samlede billede af anmeldelser i et givent område har 
betydning for, i hvilken grad politiets ressource
de område. 

 

Kursus 

Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar 
og den almene sektors organisering
Forstå økonomien – budget og regnskab
Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar 
og den almene sektors organisering
Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar 
og den almene sektors organisering

Kurserne afholdes i KAB, Vester Voldgade 17, 1552 Kbh. K

INGEN ÅBEN DØR I DECEMBER 
oldes ikke Åben Dør i december. 

Strategiforum ønsker alle en god jul. 

ÅDAN ANMELDER DU TIL NORDSJÆLLANDS POLITI 
De fleste er bekendt med muligheden for at anmelde til politiet telefonisk på ’114’ 

en ikke er hastende, og man vil undgå evt. kø på linjen, kan man 
med fordel kontakte Nordsjællands politi elektronisk på en af 

NSJ@politi.dk 
: Tip politiet via App'en "Politi". 

www.politi.dk,  
tip politi - funktionen". 

Telefoniske henvendelser håndteres i politiets servicecen-
henvendelser i Centralvisitationen. 

Uanset hvilken platform, der anvendes, bliver henvendel-
sen registreret i politiets sagsbehandlingssystem "POLSAS". 

” viser et så realistisk billede af virkeligheden, som m
Nordsjællands Politi alle til at anmelde konst

heder, mistænkelige forhold og utryghedsskabende hændelser.

Alt bliver registreret, og det samlede billede af anmeldelser i et givent område har 
betydning for, i hvilken grad politiets ressourcer bliver prioriteret 

KOM PÅ KURSUS SOM BEBOERDEMOKRAT
Kurserne er tiltænkt aktive beboerdemokrater, 
f.eks. blokrådsrepræsentanter og udvalgsme
lemmer. Send en mail til Uddannelsesudvalget 
(uddannelsesudvalg@farum-midtpunkt.dk
du er interesseret i et af nedenstående kurser:

Ansøg senest Dato(er) 

Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar  
og den almene sektors organisering 

21.01.2020 04.02.2020 

budget og regnskab 11.02.2020 25.02.2020 + 27.02.2020
Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar  
og den almene sektors organisering 

21.05.2020 04.06.2020 

Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar  
og den almene sektors organisering 

20.08.2020 03.09.2020 

Vester Voldgade 17, 1552 Kbh. K. 

Hent app’en Politi 
i App Store 
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anmelde til politiet telefonisk på ’114’ 

en ikke er hastende, og man vil undgå evt. kø på linjen, kan man 
en af følgende 3 platfor-

viser et så realistisk billede af virkeligheden, som mu-
oliti alle til at anmelde konstaterede ulovlig-

kabende hændelser. 

Alt bliver registreret, og det samlede billede af anmeldelser i et givent område har 
r bliver prioriteret i det pågælden-

BOERDEMOKRAT 
aktive beboerdemokrater, 

f.eks. blokrådsrepræsentanter og udvalgsmed-
lemmer. Send en mail til Uddannelsesudvalget 

midtpunkt.dk), hvis 
du er interesseret i et af nedenstående kurser: 

Tidspunkt 

17:15 - 21:30 

25.02.2020 + 27.02.2020 17:15 - 21:30 

17:15 - 21:30 

17:15 - 21:30 

 

Hent app’en Politi  
i App Store eller GooglePlay 
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BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG HOLDER OGSÅ JULEFERIE 

Blokrådets Forretningsudvalg træffes ikke mandag den 30. december. 

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 

 

 

Kom til julefrokost i Spisehuset 

lørdag den 14. december 

kl. 1400 

Pris: 75,- kr. 

Tilmelding og betaling 

senest torsdag d. 5. december 
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I OKTOBER 
Af Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Ressourceadministration 

Forbrug i oktober: 

Forbrug 1.795 MWh 

Budget 1.739 MWh 
Merforbrug   56 MWh 

Samlet forbrug pr. ultimo oktober: 

Forbrug januar-oktober 16.774 MWh 

Budget januar-oktober 17.505 MWh 
Besparelse  731 MWh 

 
Oktober havde en middeltemperatur 

på 9,4 °C, som er en anelse køligere 
end normalen på 9,6 °C (DMI) – og 
som det fremgår resulterede det i et 

merforbrug, svarende til 3,2 % over 
budgettet. 

Samlet set for hele perioden januar-
oktober har vi stadig en besparelse, 

nu på 4,2 % i forhold til budgettet. 

Det er årets første 3 meget milde må-
neder (jan-mar), der sikrer besparel-
sen. Resten af perioden har været 

præget af et merforbrug – og hvis det 
fortsætter året ud, kan besparelsen 
blive yderligere reduceret … eller i 
værste fald helt fordufte. 
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Forbrug 2019 

Forventet Aktuelt 2018 

Akkumuleret økonomi  
pr. 31. oktober 2019: 
Fjernvarmeudgift: 10.268.254 kr. 
Opkrævet aconto: 10.552.846 kr. 
Overskud:    284.582 kr. 

MWh = Megawatt timer 
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Uhyggelig halloween i Farum Midtpunkt 
Af Maiken, kommunikationsmedarbejder 

Uuuhyyyyyyggeligt! 

… var det, da Børne- og Ungdoms-
udvalget slog sig løs til årets hallo-
weenfest med alle de søde børn i 
Farum Midtpunkt.  

Denne aften var de søde børn dog 
lidt svære at få øje på – men måske 
kan du se en, du kender? 
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
ÅBNINGSTIDER PÅ EJENDOMSKONTORET OVER JUL OG NYTÅR 

Julen rammer også Ejendomskontoret – se mere om åbningstider over jul og nyt-
år på side 3. 

HANDICAPPARKERING KRÆVER SYNLIGT HANDICAPSKILT I FORRUDEN 

I henhold til orientering ved BR-møde 521 bliver der i kommende 
tid opsat skiltning ved handicapparkeringspladser om, at parke-

ring på disse pladser kræver, at man har et synligt handicapskilt 
i forruden. 
 Af skiltningen fremgår det, at parkering på disse pladser uden 
et handicapskilt i foruden medfører en kontrolafgift. 

RENS AF VENTILATIONSKANALER I BIRKHØJ ER UDFØRT 

Rensning af ventilationskanaler i Birkhøjterrasserne er noget mere omstændeligt 
end i de øvrige terrasser – dette grundet den tidligere PCB-renovering. Det er ved 
brug af diverse virkemidler lykkedes os at rense samtlige kanaler  – tak for ind-

satsen  

GLATFØREBEKÆMPELSE 

Farum Midtpunkt er af det offentlige pålagt en fejepligt, og 

det betyder, at vi skal have folk ude og glatførebekæm-
pe i tidsrummet fra kl. 6 til 22, når der er risiko for 
glat føre. 
 Fejepligten betyder, at vi skal være i gang 

med at rydde – ikke at hele Farum Midt-
punkt skal fremstå ryddet fra kl. 6. 
 Husk, at du både i og udenfor Farum 

Midtpunkt skal færdes efter forholdene, 
om du er til bens, på cykel eller i bil. Det 
betyder også, at du skal holde dig til de 
steder på stierne og gangstrøgene, hvor 

der er ryddet. 

NYT VARMESTYRINGSSYSTEM 

I efteråret blev der etableret nyt varmestyringssystem. Du kan følge dit forbrug 
via Brunatas online-tjeneste webmon (se link på Farum Midtpunkts hjemmeside). 

Den tidligere funktion, hvor man kunne styre sin varme elektronisk er dog ikke 
længere en mulighed. 

NY BELÆGNING PÅ REPOSER 

I uge 47 opstartede arbejdet med udskiftning af gulvbelægning på reposer i blok-
kene. Arbejdet blev påbegyndt i Blok C og vil fortsætte i de øvrige blokke, efter-
hånden som gangstrøgene bliver meldt færdige i forbindelse med renoveringspro-
jektet. Alle berørte lejere vil blive varslet. 



  

 

OBSERVATION AF ROTTE
Hvis du observerer rotter, skal du indmelde det 
https://www.furesoe.dk/aktuelt/nyheder/2019/august/rotter/
den direkte vej til anmeldelse.

VASKERI LUKKET OVER 
Vaskeriet er lukket over nytår 

BEBOERAPP – NY KAMPAGNE TIL JANU

 

OBSERVATION AF ROTTER – KONTAKT KOMMUNEN 
Hvis du observerer rotter, skal du indmelde det til kommunen
https://www.furesoe.dk/aktuelt/nyheder/2019/august/rotter/
den direkte vej til anmeldelse. 

VASKERI LUKKET OVER NYTÅR 
over nytår – se eksakte tider på opslaget side 

NY KAMPAGNE TIL JANUAR 
Vi håber, at de cirka 600 beboere, der på 
nuværende tidspunkt har downloade
app’en ’KAB Mig og Min Bolig’
brug af den.  
 Hvis man egentlig gerne vil brug
app’en, men har tekniske udfordringer 
med at få den installeret, så er der hjælp 
at hente på ejendomskontoret 
vi kører en lille kampagne i midten af j
nuar – mere info følger 
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til kommunen. Gå ind på 
https://www.furesoe.dk/aktuelt/nyheder/2019/august/rotter/ - hvor du finder 

side 3. 

Vi håber, at de cirka 600 beboere, der på 
nuværende tidspunkt har downloadet 
app’en ’KAB Mig og Min Bolig’, gør flittigt 

Hvis man egentlig gerne vil bruge 
men har tekniske udfordringer 

med at få den installeret, så er der hjælp 
domskontoret – eller når 

vi kører en lille kampagne i midten af ja-
mere info følger  
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Rejsegilde på Skovvang 2 – 40 nye plejeboliger 
Af Maiken, Kommunikationsmedarbejder 

I 2013 flyttede de første beboere ind i Furesø Boligselskabs moderne plejecenter 
Skovvang i Allerød. Furesø Boligselskab udvider nu de eksisterende 60 plejeboli-
ger med en tilstødende bygning i form af Skovvang 2, som skal huse 40 demens-

ramte borgere. Alle boligerne får terrasse og udgang til fællesarealer, der støder 
op til en atriumgård placeret i bygningens midte. 

Tirsdag d. 5. november var der rejsegilde, hvor både projektleder i KAB Meik Bille 
Keller, næstformand i Furesø Boligselskab Anette Ågård, borgmester i Allerød 

kommune Karsten Längerich, formand for udvalget for sundhed og velfærd i Alle-
rød kommune Jesper Holdflod Pallesen og administrerende direktør i KAB Jens 
Elmelund var på talerstolen. 

Der var mulighed for at se de kommende boliger i proces, og så blev der budt på 
sodavand og varme pølser til alle fremmødte. 

Administrerende 

direktør i KAB, 

Jens Elmelund 

Næstformand i 

Furesø Boligselskab, 
Anette Ågård 
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BR-sag 532.a:  

Driftsregnskab 2018-19 

Forslagsstiller: KAB 

Sammen med dette nummer af bladet 

er udsendt et komprimeret regnskab: 
et ’læse-let-regnskab’.  

Bemærk! Driftsregnskabet viser et 

overskud på 3.013.231 kr., som af-
skrives på egenfinansiering vedrøren-
de Tryghedsfremmende foranstaltnin-

ger og Videoovervågning forsøg Blok 
35. 

Hvis du er interesseret i et komplet 

eksemplar af driftsregnskabet, kan 
det hentes enten på Ejendomskonto-
ret, i BR-sekretariatet eller på Farum 
Midtpunkts hjemmeside. Du kan og-

så rekvirere det i elektronisk form ved 
at sende en mail til blokraad@farum-
midtpunkt.dk. 

Eventuelle spørgsmål til regnskabet 
kan også mailes til: 
blokraad@farum-midtpunkt.dk. 

Driftsregnskabet vil ikke blive gen-
nemgået punkt for punkt på blok-

rådsmødet, men der kan selvfølgelig 
stilles spørgsmål til driftschef Bettina 
Jarl Darlslund og økonomimedarbej-
der Anne Brønnum Kristensen fra 

KAB. 

I nedenstående gennemgang redegø-

res for regnskabets vigtigste punkter. 

Stamoplysninger om bebyggelsen 

Farum Midtpunkt havde i regnskabs-

året 2018-19 1.580 boliger, heraf 26 
ungdomsboliger.  

Under erhvervslejemål hører lægerne, 

tandlægen, Nærbiksen og Spisehuset. 

Herudover er der institutioner, fælles-

faciliteter, garagebure og lagerrum 
mv. 

UDGIFTER 

Nettokapitaludgifter 

Ydelsen på 26.505.173 kr. dækker 
ydelse på oprindelige lån på 863.166 
kr. og 25.642.007 kr. er ydelse til 

udamortiserede lån. Ydelsen er bud-
getteret til 26.507.000 kr. 

Offentlige og andre faste udgifter 

Ejendomsskatterne er ca. 210.000 
kr. lavere end budgetteret. Dette 
skyldes at reguleringsprocenten for 

grundskyld i 2018 = 0. I budgettet for 
2018/19 er der regnet med en 7 %-
stigning. 

Vandafgiften (inkl. miljøafgift) er 

budgetteret til 1.316.000 mio. kr. Ud-
giften er ca. 379.00.000 kr. lavere 

end budgetteret. 

Renovation (inkl. miljøafgift) er bud-
getteret til knap 4.812.000 kr. Udgif-

ten er ca. 180.000 kr. højere end 
budgetteret. 

Forsikringer er ca. 115.000 kr. min-

dre. 

Afdelingens energiforbrug er ca. 

274.000 kr. lavere end budgetteret.  

Administrationsbidrag til Furesø 

Boligselskab er administrationsbidra-
get til KAB samt udgifter til drift af 
Furesø Boligselskab. Udgiften er ca. 
64.000 kr. mindre end budgetteret.  

De offentlige og andre faste udgif-
ter er på 29.443.734 kr. mod budget-
tets 30.306.000 kr. 



 

 

BLOKRÅDSSAG BR-MØDE 532 
 

 15 

Variable udgifter 

Renholdelse er budgetteret med 
17.072.000 kr. og her en besparelse 
på ca. 974.000 kr. 

På side 10 – note 3 i det store regn-
skab – specificeres udgifterne således: 

1 Ejendomsfunktionærer:  
lønninger til ”gårdmænd”, personalet 

på ejendomskontoret, andet drifts-
personale samt kommunikations-
medarbejder. Der er også indtægter 
på denne konto: f.eks. refusion af løn 

ved sygdom og kurser. På kontoen 
bogføres også overarbejdstimer i for-
bindelse med snerydning samt udgif-

ter til sikkerhedsorganisation og fæl-
lestillidsmand, arbejdsskadeforsik-
ring, sundhedsforsikring, pension, 
m.v. ca. 135.000 kr. mere end bud-

getteret 

2 Rengøring:  
dækker primært udgifter til rengøring 
indre gangstrøg, spuling af spindel-

trapper, rengøringsfirmaer, vindues-
pudsning mv. En besparelse på ca. 
880.000 kr., hvilket til dels skyldes, 

at rengøringen af de indre gangstrøg 
varetages af ansatte, og udgiften 
medtages under ejendomsfunktionæ-
rer. 

5 Traktoromkostninger:  
indeholder udgifter til diesel, vejsalt, 
urea og vægtafgifter. Er ca. 59.000 
kr. større end budgetteret.  

8 Renholdelse diverse:  
udgifterne er ca. 161.000 kr. mindre 
end budgetteret. 

Almindelig vedligeholdelse  

Udgifterne omfatter ikke-planlagte 
udgifter – eksempelvis reparation cy-

kelrum, udbudsmateriale ”dårlige 

øjer”, rottefælder, m.v. Regnskabet vi-
ser i lighed med tidligere år udgifter 
under det budgetterede. 

Planlagt og periodisk  
vedligeholdelse og fornyelser  

Udgifterne er afholdt og dækket af 
afdelingens henlæggelser. 

I 2018-2019 er der budgetteret med 
42.869.000 kr. til formålet – der er 
brugt 27.001.205 kr. 

Istandsættelse ved fraflytning mv.  

Udgifterne (B-ordning) dækkes af 
henlæggelser. 

Der er afholdt udgifter for 1.867.992 

kr. til den del af istandsættelsen, som 
afdelingen skal betale i fraflyttede lej-
ligheder. Beløbet er dækket af hen-
læggelser.  

Kontoen til indvendig vedligeholdelse 
vedrører den enkelte lejligheds indivi-
duelle vedligeholdelseskonto. Kontoen 
kan anvendes til male- og gulvlake-

ringsarbejder. 

På kontoen til indvendig vedligehol-
delse er anvendt 1.122.740 kr. Belø-

bet er dækket af henlæggelser. 

Særlige aktiviteter 

Drift af fællesvaskeri 
Udgifterne udgør 376.050 kr. mod 

budgetterede 394.000 kr. Indtægter-
ne (brugerbetalingen) har været på 
718.957 kr. 

Ikke alle udgifter vedrørende vaskeri-

et er medtaget f. eks. vand- og vedli-
geholdelsesudgifter. Det vil sige at 
overskuddet/nettoindtægten på 

342.907 kr. ikke er retvisende i for-
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hold til omkostningerne ved at drive 

vaskeriet. 

Drift af møde- og selskabslokaler 
Udgifterne udgør 112.249 kr.mod 

budgetterede 145.000 kr. Lejeindtæg-
ten er på 31.584 kr. 

Også her gælder det, at ikke alle om-
kostningerne ved at drive selskabslo-

kalerne er udgiftsført. Det vil sige at 
underskuddet på 80.665 kr. ved at 
drive selskabslokalerne angiveligt er 
lidt større end anført.  

Diverse udgifter 

Udgifterne er på 1.581.849 kr. mod 
de budgetterede 2.301.000 kr. 

Kontoen dækker udgifter til beboer-
demokratiet med mere. På side 12, 
note 7 er udgifterne udspecificeret. I 
lighed med tidligere år er diverse ud-

gifterne mindre end budgetteret. 

Afsat til uforudsete udgiftsstignin-
ger er udelukkende et budgettal og 
anses for at være en buffer for even-

tuelle prisstigninger. 

Variable udgifter udgør 18.171.738 
kr. mod budgetteret 20.425.000 kr. 

Henlæggelser 

Henlæggelserne er opsparingen til at 
imødegå årets udgifter med. Opspa-
ringens størrelse beregnes efter pris 

pr. m². 

På side 14, note 11 – er en specifika-
tion på henlæggelserne. 

De samlede henlæggelser er på 

45.284.988 kr.  

De samlede ordinære udgifter er på 
119.405.634 kr. 

Ekstraordinære udgifter 

Ydelser vedrørende lån til forbed-
ringsarbejder er 865.646 kr. mod 
budget på 892.000 kr.  

Afskrivning på forbedringsarbejder 
er mindre end budgetteret. 

Ydelser vedr. lån til bygningsskader 
er ca. 1.072.610 kr. mindre, som dels 

skyldes mindre indeksering og dels 
omlægning af lån. 

Tab ved fraflytning og lejeledighed 
er dækket af henlæggelser. 

Renteudgifter beløber sig til 
3.415.735 kr. Dette er hovedsagligt 
renteudgifter på byggelån. 

Korrektioner fra tidligere år udgør 
481.737 kr. og består af regulering af 
ejendomsskatter tidligere år, Honorar 
Kirk og Larsen og gebyr vedr. konver-

teringer af lån. 

De ekstraordinære udgifter  
på 63.407.704 kr. er ca. 2.877.000 
kr. større end de budgetterede 

60.534.000 kr.  

De samlede udgifter er på i alt 
182.812.708 kr., og inklusiv årets 

overskud på 3.013.231 kr. er tallet 
185.825.939 kr. 

INDTÆGTER 

Ordinære indtægter 

Boligafgifter og leje på 153.976.620 
kr. er husleje for boligerne, hyblerne, 

erhvervslejemål, institutioner, kældre 
og garagebure mv. 

Renteindtægterne er ca. 3.450.000 

kr. større end budgetteret.  
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Andre ordinære indtægter udgør 

leje af antenneplads, som har givet os 
en indtægt på 72.623 kr. 

Med indtægterne fra vaskeriet, sel-

skabslokalerne, og indsamling af ind-
købsvogne kommer de ordinære ind-
tægter op på 160.818.145 kr., hvilket 

er ca. 3.330.000 kr. større end bud-
getteret. 

Ekstraordinære indtægter 

Driftssikring og anden løbende sær-

lig driftsstøtte er ca. 1.183.000 kr. 
mindre end budgetteret. 

Korrektioner tidligere år – 634.856 

kr. består af erstatning for hærværk, 
forsikringssager indtægtsført, indgået 
vedr. tidligere afskrevne fordringer. 

Ekstraordinære indtægter udgør 

25.007.794 kr. mod de budgetterede 
25.556.000 kr. 

Samlede indtægter udgør 
185.625.939 kr. mod 183.044.000 kr. 

BALANCEN 

Består af aktiver (tilgodehavender) og 
passiver (henlæggelser og gæld) – og 

er et øjebliksbillede af Farum Midt-
punkts økonomi.  

Huslejekonsekvenser 

Huslejekonsekvenser: Ingen – de har 

fundet sted for mere end et år siden. 

Afstemningstema: 

Blokrådet tager driftsregnskabet for 
2018-2019 til efterretning. 

 

 

 

 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 30. oktober 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 
Apr 14.100 m3 14.310 m3 
Maj 14.694 m3 12.896 m3 
Jun 13.560 m3 13.890 m3 
Jul 13.082 m3 13.547 m3 
Aug 15.159 m3 13.795 m3 
Sep 15.150 m3 13.440 m3 
Okt 17.081 m3 14.136 m3 

Gennemsnit pr. døgn: 
2019: 2018: 
Jan 460 m3 466 m3 
Feb 464 m3 447 m3 
Mar 464 m3 422 m3 
Apr 470 m3 477 m3 
Maj 474 m3 416 m3 
Jun 452 m3 463 m3 
Jul 422 m3 437 m3 
Aug 489 m3 445 m3 
Sep 505 m3 448 m3 
Okt 551 m3 456 m3 

Samlet set er forbruget 6,5 % højere end 
i samme periode sidste år. 

Som det fremgår af tallene, er der efter 
sommerferien sket en stor stigning i for-
bruget. Det kan direkte henføres til det 
igangværende arbejde med gangstrøge-
ne, hvor der jo bruges vand til beton-
blanding mv.   

I forhold til samme periode i reference-
året 2007 er besparelsen på ca. 20 % 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
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Budgetønsker fra udvalgene til budgettet 2020/2021 
Af Blokrådets Forretningsudvalg 

UDVALG BUDGETØNSKE 
HUSLEJEKONSEKVENS 

(%) 
HUSLEJEKONSEKVENS 

(kr./md.) 

Boligudvalget 75.000 kr. 0,004962 % 0,46 kr./md. (stor lejl.) 
0,25 kr./md. (lille lejl.) 

Bladudvalget 288.000 kr. 0,019055 % 1,75 kr./md. (stor lejl.) 
0,97 kr./md. (lille lejl.) 

Børne- og Ungdomsudvalget 163.000 kr. 0,010785 % 0,99 kr./md. (stor lejl.) 
0,55 kr./md. (lille lejl.) 

Forretningsudvalget 118.000 kr. 0,007807 % 0,72 kr./md. (stor lejl.) 
0,40 kr./md. (lille lejl.) 

Katteprojektet 10.000 kr. 0,00067 % 0,06 kr./md. (stor lejl.) 
0,04 kr./md. (lille lejl.) 

Kunstudvalget 3.000 kr. 0,0002 % 0,02 kr./md. (stor lejl.) 
0,01 kr./md. (lille lejl.) 

Markedsføringsudvalget 60.000 kr. 0,003970 % 0,37 kr./md. (stor lejl.) 
0,20 kr./md. (lille lejl.) 

Uddannelsesudvalget 100.000 kr. 0,006616 % 0,61 kr./md. (stor lejl.) 
0,34 kr./md. (lille lejl.) 

I alt  817.000 kr. 0,05455 % 4,97 kr./md. (stor lejl.) 
2,86 kr./md. (lille lejl.) 

 

Sammenligningsgrundlag 

UDVALGENES BUDGETØNSKER I BUDGETTET 2019/2020 

UDVALG 

BUDGETØNSKE 
2019/2020 

(sammenligning med 
2020/2021) 

HUSLEJEKONSEKVENS 

(%) 

HUSLEJEKONSEKVENS 
(kr./md.) 

Boligudvalget 75.000 kr. 
(uændret) 

0,004962 % 0,46 kr./md. (stor lejl.) 
0,25 kr./md. (lille lejl.) 

Bladudvalget 320.000 kr. 
(nedsat med 32.000) 

0,021172 % 1,95 kr./md. (stor lejl.) 
1,12 kr./md. (lille lejl.) 

Børne- og Ungdomsudvalget 153.000 kr. 
(sat op med 10.000) 

0,010123 % 0,93 kr./md. (stor lejl.) 
0,54 kr./md. (lille lejl.) 

Forretningsudvalget 118.000 kr. 
(uændret) 

0,007807 % 0,72 kr./md. (stor lejl.) 
0,40 kr./md. (lille lejl.) 

Katteprojektet 10.000 kr. 
(uændret) 

0,00067 % 0,06 kr./md. (stor lejl.) 
0,04 kr./md. (lille lejl.) 

Kunstudvalget 0 kr. 
(sat op med 3.000) 

__ __ 

Markedsføringsudvalget 200.000 kr. 
(sat ned med 140.000) 

0,013233 % 1,22 kr./md. (stor lejl.) 
0,70 kr./md. (lille lejl.) 

Uddannelsesudvalget 100.000 kr. 
(uændret – afsat til kur-

ser) 

0,006616 % 0,61 kr./md. (stor lejl.) 
0,34 kr./md. (lille lejl.) 

I alt  976.000 kr. 
(nedsat med 
159.000 kr.) 

0,064575 % 5,95 kr./md. (stor lejl.) 
3,42 kr./md. (lille lejl.) 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 531 5. NOVEMBER 2019 
 

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

3. Godkendelse af referat fra oktober 2019 (Godk. u/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 

a. Indlæg fra gæster 

b. Ejendomskontoret 
c. Blokrådets Forretningsudvalg 
d. Andre udvalg (FURBO, ABF, FAU, 

  Strategiforum,  

 BOU, KU) 
5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse (Erik: 20/0/1, 
  Henrik: 21/0/0) 

b. Budgetønske Boligudvalget (21/0/0) 
c. Budgetønske Bladudvalget (21/0/0) 
d. Budgetønske Børne- og Ungdomsudvalget (21/0/0) 

e. Budgetønske Forretningsudvalget (21/0/0) 
f. Budgetønske Kunstudvalget (21/0/0) 
g. Budgetønske Markedsføringsudvalget (20/1/0) 
h. Budgetønske Uddannelsesudvalget (18/3/0) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 
A Leif 216B 
 Tove 201G 

 Else Marie 202B 
B Pia 20D 

C Oskar 10I 
12 Søren 38 2.T 

og 13 Morten 38 2.S 

15 Anne 75D 
 Ernst 73E 

16 Erik 80F 
 Lis 80F 

Blok Navn Adresse 
21 Helene 111F 
 Jan 109C 

22 Niels 116A 
 Pia 116D 

26 Jakob 161B 
36 Asger 296A 
41 Lene 404B 

42 Randi 410F 
43 Henrik 428D 

45 Mark 446D 
   

Gæster: Ingen 

Uden stemmeret: Palle/EJK 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Henrik, 428D godkendes som diri-
gent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden be-
mærkninger. 
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3. Godkendelse af  
referat fra oktober 2019 

Referatet godkendes uden bemærk-

ninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen gæster på dette møde. 

4.b Ejendomskontoret 

Beboer-app 

Palle/EJK oplyser, at der nu er knap 

600 beboere på app’en. Målsætningen 
er, at minimum 50 % af beboerne 
skal på, så der køres en ekstra kam-

pagne mandag d. 13. januar, hvor 
man i Ejendomskontorets åbningstid 
kan få hjælp til at hente og logge på 
app’en. Der er også lidt chokolade til 

dem, der tager i mod tilbuddet. Der 
vil komme mere info om dette i »Midt-
punktet«, på hjemmesiden og på op-
slagstavler. 

Rens af ventilationskanaler  
i Birkhøjterrasserne 

Palle/EJK siger med henvisning til de 

tidligere nævnte udfordringer i for-
bindelse med ventilationsrensning i 
Birkhøjterrasserne, at det har været 

afgørende, at man fik adgang til man-
ge boliger samtidig. Med diverse vir-
kemidler – herunder en anden ordlyd 
i varslingen end normalt – er det fak-

tisk lykkedes at få renset alle ventila-
tionskanalerne.  

Gummibelægning på trappereposer 

Palle/EJK fortæller, at de skal i gang 

med at skifte gulvbelægningen på re-
poserne i blokkene (jf. BR-sag 529.a). 
Arbejdet påbegyndes i Blok C, og 

tanken er, at arbejdet udføres umid-
delbart efter, at entreprenørerne i 
forbindelse med renovering af indre 
gangstrøg har afleveret de enkelte 

blokke. Driften er bagud i forhold til 
opretholdelse af 14 dages varsling i 
Blok C. Desuden er det vanskeligt at 

lave en specifik varsling, hvad angår 

tider, hvor reposen er afspærret, da 
man ikke har en klar tidsafstemning i 
forhold til processerne i arbejdet end-
nu. Det forventes, at dette bliver mere 

klart, når arbejdet skal udføres i de 
øvrige blokke – dette vil fremgå af 
varslingerne.  
 Driften har været i dialog med Blok 

Cs husmøde, som har godkendt pro-
ceduren. 

Forsikring af løsøre 

Palle/EJK oplyser, at der netop har 
været gennemgang af forsikring af 
løsøre med forsikringsmægleren fra 
Willis. Løsøreforsikringen dækker 

bl.a. inventar i Servicecentralen, sel-
skabslokalerne og i blokkenes fælles-
rum. Det er cirka 4 år siden, der sidst 

blev foretaget en gennemgang af løs-
øre, så der er sket noget – herunder i 
forhold til inventar og malerier. Drif-
ten afventer en rapport fra Willis i lø-

bet af kommende uge. 

Erik/Blok 16 spørger, hvordan forsik-
ringsmæglerne vurderer værdier i de 

enkelte fællesrum, hvis de ikke har 
inventarlisten? Bliver den videregivet 
til dem?  
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Palle/EJK svarer, at man i sin tid har 
lavet et overordnet estimat for forsik-

ring af et fællesrum lydende på 
50.000 kr. Der vil være nogle fælles-
rum, der har inventar for en højere 
sum, og nogle der har for en mindre 

sum. Hvis der eksempelvis er en for-
sikringssag, der beløber sig til 60.000 
kr., så er man stadig dækket, da for-
sikringssummen skal ses som én 

samlet pulje. For at kunne få forsik-
ring for eventuelt inventar, er det 
selvfølgelig en forudsætning, at der 

foreligger en inventarliste og kvitte-
ringer.  

Bemærkning: Skabelon til inventarli-
ster findes på hjemmesiden under 

[Beboerdemokratiet}. 

Cortenplader 

Palle/EJK siger, at der blev iværksat 
en undersøgelse af cortenpladernes 
hæftning til facaden, da man sidste 
år oplevede, at et par cortenplader 

sad løst. Undersøgelserne blev foreta-
get i udvalgte blokke samt på diverse 
facader og gavle. Nærmere bestemt 

har man undersøgt Blok 26 og 36, 
sydgavlen i Blok C, nordgavlen i Blok 
A, vestfacaden (A- og D-boliger) i Blok 
44 samt nord- og sydgavlene i Blok 

44.  
 Undersøgelserne viser ikke tegn på 
faresignaler, og derfor indstilles de 
gennemgribende undersøgelser. Blok-

kene vil blive efterset løbende, og man 
skal selvfølgelig melde ind, hvis man 
observerer en løs plade eller lign. 

 Den endelige rapport fra undersø-
gelserne afventes. 

Thomas/143F spørger, om ledninger-

ne til overvågningen kan blive monte-
ret, så de ikke hænger ned over gav-
lene. 

(Se Palles svar under næste punkt) 

Aflevering af BR-sag 511.a 

Palle/EJK fortæller, at der for nylig 

har været aflevering af udførelsen af 
videoovervågning og aflåsning i for-
bindelse med BR-sag 511.a. Her blev 
netop de ledninger, som Thomas refe-

rer til, påtalt. Palle fortæller, at der 
også var bemærkninger til nogle af de 
beskyttelseskapper, der sidder over 
dørtelefonerne – disse vil blive udskif-

tet. Der er sat en frist i udgangen af 
november.   

Åbningstider over jul og nytår 

Palle/EJK oplyser ændring i åbnings-
tider for personlig træffetid over jul og 
nytår. De lyder som følger: 

Mandag d. 23/12-19 kl. 8 - 10 
Fredag d. 27/12-19 kl. 8 - 10 
Mandag d. 30/12-19 kl. 8 - 10 
Torsdag d. 2/1-20 kl. 8 - 10 

Fredag d. 3/1-20 kl. 8 - 10 

Der er telefontid alle åbningsdagene 
imellem kl. 12.30 -13.30. 

Uden for åbningstiderne henvises til 

SSG-vagten. 

Med henvisning til ovenstående siger 
Palle, at ændringen af åbningstiden 

mandag d. 23.december og d. 30. de-
cember giver driften mulighed for at 
sætte håndværkere på en eventuel 
hastesag – det vil ikke være muligt, 

hvis aftenåbningen havde været bibe-
holdt. 

Thomas/143F har ladet sig fortælle, 

at der er nogle af erhvervslejemålene, 
der er i tvivl om, hvad de skal gøre, 
hvis der opstår akutte problemer 
udenfor åbningstiden. De mangler 

information om, hvem de skal kon-
takte.  

Palle/EJK svarer, at han vil følge op 

på det. 
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Rejsegilde Skovvang 2  

Palle/EJK fortæller, at der dags dato 

har været rejsegilde på det kommen-
de demensplejecenter i Allerød. Han 
var selv afsted og oplyser, at byggeriet 
er ved at tage form – det er et meget 

spændende projekt. 

Spørgsmål til driften 

Ernst/73E takker driften for rengø-

ring i Blok 15. Han opfordrer til, at 
dette bliver gjort i alle blokke, når 
mureren er færdig med sit arbejde 

Palle/EJK takker og siger, at som 

nævnt ved sidste blokrådsmøde, så 
bliver der gjort rent lige så snart en-
treprenøren har meldt blokken klar til 

vask af gulv. 

Lis/80F siger, at elektrikerne efterla-
der dørene i gangstrøget åbne – det 

må de ikke, da det er branddøre. Hun 
nævner desuden, at murerne har ef-
terladt deres affald på blokkens tør-
replads – det vil de gerne have bliver 

ryddet op. 

Palle/EJK opfordrer dem til at rette 
henvendelse til byggeledelsen/v. Hen-

rik Toft, så han kan tage hånd om 
det.  

Henrik/Blok 43 roser driften for deres 
varsling vedr. løvblæsning i P-arealet. 

Det gjorde, at beboerne havde mulig-
hed for at flytte deres biler, så de ikke 
blev støvet til. 

Thomas/143F tilføjer, at de har en bil 
under blokken, som driften også ger-
ne må blæse væk. 

4.c Blokrådets Forretningsudvalg 

Nyt medlem i Blokrådets  
Forretningsudvalg 

D. 1. december 2019 indtræder Leif 

/216B fra Blok A i Forretningsudval-
get. Leifs funktionsperiode løber til 
udgangen af maj 2021. Vi glæder os 

til at byde Leif velkommen. Samtidig 
takker vi Kirsten/34F fra Blok 11 for 
hendes indsats igennem de sidste 18 

måneder. 

Træffetid for beboere  
ved BR-FUs møder 

På nuværende tidspunkt fremgår det 
i Forretningsordenen § 17, stk. 2, at 
BR-FUs møder (mandage i ulige uger) 
er åbne for personlige henvendelser i 

tidsrummet kl. 19–20. Da møderne 
starter kl. 18, sker det ofte, at alle 
dagsordenens punkter er færdigbe-
handlet allerede ved 19-tiden, og da 

det hører til sjældenhederne, at der 
rent faktisk er personlige henvendel-
ser, så bliver den sidste time ofte 

brugt på lidt løs sladder for at få ti-
den til at gå indtil endt træffetid. På 
denne baggrund vil Forretningsud-
valget ved kommende revidering af 

Forretningsorden foreslå, at den per-
sonlige træffetid ved BR-FUs møder 
ændres, så den ligger i tidsrummet 
kl. 18.30–19.30 eller efter aftale. Det-

te udvider muligheden for, at Forret-
ningsudvalget kan tage individuelle 
hensyn. 

 Det kan yderligere oplyses, at når 
beboere henvender sig, er det altid i 
starten af træffetiden, at de møder op. 

Sekretariatet er  

lukket over jul og nytår 

Blokrådssekretariatet holder juleluk-
ket fra d. 23. december til og med d. 
1. januar.  

4.d Andre udvalg 

Furesø Boligselskab (FURBO) 

Thomas/FURBO supplerer Palles tid-
ligere udtalelser om rejsegilde for de-
menscenteret i Allerød med, at de og-

så er i gang med at bygge boliger. 
 I sidste måned var der første spa-
destik til 25 familieboliger i Birkerød 
på Kajerødgrunden. 23 af boligerne 

skal være rækkehuse i 2 plan lydende 
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på cirka 100 m2, og de resterende 2 
boliger er færre m2. 
 Herudover har boligselskabet fået 

byggetilladelse i sydlejren på Flyve-
stationen, hvor der skal bygges 50 
boliger. Oprindeligt skulle de bygges i 

samarbejde med en privat bygherre, 
men denne har trukket sig, så nu vi-
des det endnu ikke, hvem der skal 
indgå i samarbejdet. Det kan være, 

det ender med at blive boligselskabet 
alene, der overtager hele området – 
det ligger endnu ikke klart.   

Almene Boligselskabers  

Fjernvarmeudvalg (ABF) 

Thomas/ABF oplyser, at der er ind-
kaldt til ekstraordinært årsmøde d. 
25. november, hvor repræsentant-

skaberne skal tage stilling til etable-
ring af en el-drevet varmepumpe med 
en kapacitet på 15 Megawatt i Alle-
rød.  

Friarealudvalget (FAU) 

Hans/FAU oplyste ved forrige blok-

rådsmøde om problemer med rødder, 
der arbejder sig igennem plantekas-
serne på terrasserne. Dette kan øde-

lægge dækket under fliserne og med-
føre store vandskader i boligerne. 
Derfor har FAU kigget på mulige løs-
ninger. De har lavet et forsøg, hvor de 

har beklædt bunden af en plantekas-
se med silikone. Det er en speciel si-
likone, som er egnet til akvarier, og 
som dermed er meget stærk. 

 Det tager cirka 10 minutter ekstra 
at samle en plantekasse med siliko-
nebeklædningen, så udgiften er for-

holdsvis begrænset. FAU håber, at 
denne løsning kan begrænse proble-
merne.  

Strategiforum 

Hans/Strategiforum fortæller, at de 
længe har arbejdet på at skabe et væ-

rested til nogle af de yngre drenge i 
området. Det er tidligere blevet be-

sluttet, at kommunens gadeplans-
medarbejdere skulle undersøge, om 
de kunne skabe interesse for dette 

hos de unge. Det har vist sig, at den-
ne interesse ikke er til stede. I stedet 
har der meldt sig et andet behov, idet 

en gruppe af piger længe har efter-
spurgt et sted at være. Der er pt. 
skabt en gruppe på cirka 35 piger, 
som meget gerne ser, at værestedet 

kunne blive målrettet dem. Der skal 
holdes møde med pigerne om en uges 
tid, og hvis det falder ud, som Strate-
giforum har håb om, så vil der blive 

rejst en blokrådssag om, at der i ste-
det etableres et værested for piger.   

Boligudvalget (BOU) 

Anne/BOU fortæller, at der er blevet 
lavet en prøveopsætning af et katte-
hegn til et-værelses B- og C-lejlig-
heder. Det er godkendt af brandmyn-

dighederne og andre relevante steder. 
Næste skridt er, at der skal udføres 
materiale med bl.a. skitser, beskrivel-

se af materialer og prisoverslag. Der-
udover kommer der en afskærm-
ningsmulighed på terrasserne for de 
B- og C-lejligheder, hvor terrassen 

ligger ud til en spindeltrappe. De hå-
ber på, at materialet ligger klart sna-
rest, så de kan få rejst en blokråds-

sag.  
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 Der er pt. også gang i prøveopsæt-
ning på kattehegn i A-, D-, E- og F-
lejligheder, så man forhåbentlig også 

kan finde en løsning til disse boliger.  
 Boligudvalgets mål er at gennemar-
bejde alle afdelingens kataloger, så 

alle får de bedste muligheder for at 
kunne tilpasse deres boliger. 

Berit/38 2.S roser BOU for deres fan-
tastiske indsats. Hun fortæller, at der 

er blevet snakket kattehegn i mere 
end 40 år i Farum Midtpunkt, og nu 
ser det ud til, at det endelig er ved at 

lykkes at få godkendte kattehegn. 

Klapsalver  

Pia/20D spørger om BOU også har en 

løsning i forhold til lejlighederne i A, 
B og C blokkene? 

Anne/BOU svarer, at de er startet 
med at tage stilling til lejlighederne i 

terrassehusene, da der er flest af 
dem. Nogle steder vil det være muligt 
at bruge samme løsning som en af 

dem i terrassehusene. 

Kirsten/34F supplerer og siger, at 
man kan se prøveopsætningen af kat-
tehegnet i Blok 11 i nr. 34. Det er ab-

solut værd at se. 

Anne/BOU fortæller, at når katteheg-
nene er godkendt af Blokrådet, vil der 

komme en overgangsperiode, hvor 
beboere med ikke godkendte katte-
hegn skal sørge for at etablere disse 
efter det godkendte materiale.  

Lis/80F spørger, om kattehegnet er 
blevet testet. Med andre ord, kan det 
holde kattene inde? 

Anne/BOU svarer, at de ikke har te-
stet det på katte. Men de har rådført 
sig med katteprojektet, hvor de har 

kigget på forskellige løsninger og er 
blevet klogere på de behov, der er. 
Kattehegnene er bidefaste, og det vil 

også være muligt at få lagt låg på 
hegnene, så selv katte, der hopper 
højt, kan holdes inde.  

Asger/Katteprojektet siger, at katte-
projektet nok skal tage sig af eventu-
elle udbryderkatte.  

Kunstudvalget (KU) 

Kirsten/KU gør opmærksom på, at 
der er kommet en ny udstilling. Man 

kan læse om kunstneren i Midtpunk-
tet.  

5. Blokrådssager 

BR-sag 531.a: Valg til  

Furesø Boligselskabs bestyrelse 

Henrik/dirigent er selv på valg til Fu-
resø Boligselskabsbestyrelse, og i den 

forbindelse spørger han forsamlingen, 
om de betragter ham som inhabil, el-
ler om han skal fortsætte som diri-
gent? 

Berit/38 2. S betvivler ikke, at Henrik 
kan være dirigent, men hun mener, 
at man rent principielt ikke bør være 

dirigent, når man selv er på valg.  

Henrik/dirigent giver dirigentstokken 
videre til Oskar/BR-FU under denne 

sag. 

Oskar/dirigent oplyser, at der er to 
ledige pladser, og der er to opstillede 
kandidater.  Begge kandidater genop-

stiller.  

Afstemning 

Erik/80F vælges til Furesø Boligsel-
skabs bestyrelse med 20 stemmer for, 

ingen stemmer imod og 1 blank stem-
me. 

Henrik/428D vælges til Furesø Bolig-
selskabs bestyrelse med 21 stemmer 

for, ingen stemmer imod og ingen 
blanke stemmer. 

Begge kandidater takker for valget. 
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BR-sag b – h: Budgetønsker 

Henrik/dirigent præsenterer en over-

sigt over udvalgenes samlede budget-
ønsker for budgetåret 2020/2021. 
Oversigten bliver præsenteret i »Midt-
punktet« 532 (se s.18). Henrik minder 

om, at budgetønsket til katteprojektet 
blev vedtaget på sidste blokrådsmøde.  

Thomas/143F efterlyser nogle sam-

menligningstal for indeværende bud-
getår. 

Maiken/Blokrådssekretariatet svarer, 

at de fremgår af efterfølgende side på 
oversigten. 

BR-sag 531.b:  
Budgetønske Boligudvalget 

Henrik/dirigent spørger til sin habili-
tet, idet han er medlem af Boligudval-
get (BOU). 

Blokrådet beder ham om at fortsætte 
som dirigent.  

Anne/BOU fortæller, at en vigtig del 
af deres arbejde er, at der skal ud-

formes tegnings- og beskrivelsesma-
teriale til de forskellige råderetsarbej-
der – det er det, de søger penge til. 

Henrik/dirigent gør opmærksom på, 
at det ønskede beløb er identisk med 

det afsatte beløb i indeværende bud-
getår.  

Afstemning 

Boligudvalgets budgetønske godken-
des med 21 stemmer for, ingen 

stemmer imod og ingen blanke stem-
mer. 

BR-sag 531.c:  
Budgetønske Bladudvalget 

Asger/Blok 36 informerer om, at der 

var en ved deres husmøde, der oply-
ste, at tryksager med fordel kunne 
rykkes syd for grænsen. Hvis Bladud-

valget (BU) ønsker en kontakt, så 
formidles den gerne. 

Berit/BU takker for informationen – 
det vil de tage med i deres overvejel-

ser.  

Henrik/dirigent oplyser, at det ønske-
de beløb er reduceret med 32.000 kr. 

i forhold til indeværende budgetår. 

Afstemning 

Bladudvalgets budgetønske godken-
des med 21 stemmer for, ingen 
stemmer imod og ingen blanke stem-

mer. 

BR-sag 531.d: Budgetønske  
Børne- og Ungdomsudvalget 

Henrik/dirigent gør opmærksom på, 

at budgetønsket i forhold til beløbet 
afsat i indeværende budget er sat op 
med 10.000 kr. 

Leif/Blok A spørger, hvorfor beløbet 

til sankthansfesten er sat op med 
10.000 kr.? 

Pia /Børne- og Ungdomsudvalgt (BUU) 

svarer, at det skyldes et stigende an-
tal af besøgende – særligt ved denne 
fest. De oplever, at de trækker folk fra 



  

 26 

det andet sankthansarrangement til 
sig. BUU afholder deres sankthans-
fest på aktivitetspladsen, da der her 

er plads til flere – inklusiv barnevog-
ne. Derudover prioriterer de at holde 
det væk fra øludskænkningen. Der 

deltager omkring 2-300 ved arrange-
mentet. 

Afstemning 

Børne- og Ungdomsudvalgets budget-
ønske godkendes med 21 stemmer 

for, ingen stemmer imod og ingen 
blanke stemmer. 

BR-sag 531.e:  
Budgetønske Forretningsudvalget 

Henrik/dirigent oplyser, at budgetøn-

sket er identisk med det afsatte beløb 
i indeværende budget.  

Afstemning 

Blokrådets Forretningsudvalgs bud-
getønske godkendes med 21 stemmer 

for, ingen stemmer imod og ingen 
blanke stemmer. 

BR-sag 531.f:  
Budgetønske Kunstudvalget 

Henrik/dirigent oplyser, at kunstud-
valget ikke havde noget budgetønske 
sidste år, hvorfor beløbet er steget 
med 3.000 kr.   

Afstemning 

Kunstudvalgets budgetønske god-
kendes med 21 stemmer for, ingen 
stemmer imod og ingen blanke stem-
mer. 

BR-sag 531.g: Budgetønske  

Markedsføringsudvalget 

Henrik/dirigent oplyser, at budgetøn-
sket er reduceret med 140.000 kr. i 

forhold til det afsatte beløb i indevæ-
rende budgetår.  

Afstemning 

Markedsføringsudvalgets budgetøn-
ske godkendes med 20 stemmer for, 1 
stemme imod og ingen blanke stem-

mer. 

BR-sag 531.h:  
Budgetønske Uddannelsesudvalget 

Henrik/dirigent oplyser, at udvalgets 

ønske på 100.000 kr. er uændret fra 
indeværende budgetår. 

Mark/Blok 45 undrer sig over behovet 
for så mange penge, når man for 2 år 

siden kun brugte 3.000 kr., og sidste 
år blev der brugt 25.000 kr. De synes 
derfor det virker voldsomt at afsætte 

100.000 kr. De vil egentlig gerne stille 
et ændringsforslag, hvor beløbet ned-
justeres til 50.000 kr. 

Henrik/dirigent gør opmærksom på, 

at ændringsforslag skal være indleve-
ret på dagen for mødet kl. 8.00, for at 
de kan blive behandlet (jf. Blokrådets 

Forretningsorden § 9, stk. 2). 

Berit/Uddannelsesudvalget (UU) siger, 
at de håber på at komme rigtig godt i 

gang med, at beboerdemokrater kan 
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få uddannelse. Der er rigtig mange 
aktive i beboerdemokratiet, men der 
er ikke nødvendigvis så mange, der 

ved, hvad det vil sige at være aktiv i 
en almen boligafdeling. Det håber ud-
valget at kunne råde bod på i det 

kommende år, og derfor har de an-
søgt om at fastholde beløbet, som tid-
ligere er blevet afsat.  
 De vil opfordre beboerdemokrater 

til at søge uddannelse og deltage i 
kurser og konferencer. I første om-
gang fastholder udvalget de 100.000 
kr., hvorefter man i de kommende år 

kan se, hvad behovet er. 

Maiken/Blokrådssekretariatet forkla-

rer, at de 100.000 kr., der er afsat in 
indeværende budget, er afsat til kur-
ser – de hører ikke ind under Uddan-

nelsesudvalget, da det ikke var etab-
leret på daværende tidspunkt. Det 
betyder også, at der ikke har været et 
udvalg, som har varetaget opgaven 

med at finde interessante kurser og 
lign. for beboerdemokrater, hvilket 
også kan være grunden til, at der ik-
ke er brugt så mange midler fra kon-

toen. 

Thomas/143F minder om, at penge, 

der afsættes på budgettet, ikke er 
tabt, hvis de ikke bliver brugt. Det er 
blot en udgift, der ikke er afholdt. Det 

har konsekvenser for, hvad der sene-
re kunne blive opkrævet af husleje.  

Mark/Blok 45 siger, at pengene jo er 

bundet.  

Thomas/143F svarer hertil, at afde-

lingen har så mange penge i omløb, 
så 100.000 kr. flytter ikke noget – 
dette afspejles i den lille procentdel, 

som beløbet influerer på huslejen.  

Afstemning 
Uddannelsesudvalgets budgetønske 
godkendes med 18 stemmer for, 3 
stemmer imod og ingen blanke stem-

mer. 

6. Eventuelt 

Tove/201G undrer sig over procedu-
ren ved udlejning af boliger. Hun for-

tæller, at de blev tilbudt en bolig, som 
de sagde nej til. Hun fandt ud af, at 
lejligheden ikke bare bliver tilbudt 
den næste i rækken, umiddelbart ef-

ter der er blevet takket nej til den. 
KAB samler sammen, inden de tilby-
der lejligheden til den næste, hvilket 
betyder, at der kan gå op til en lille 

uge, inden lejligheden bliver tilbudt til 
næste i rækken – det trækker tiden 
ud for, hvor længe en bolig står tom 

mellem udlejningerne.  

Thomas/143F mener, at der sendes 
ud til 30 boligsøgende ad gangen. 
Selv når en boligsøgende har sagt ja 

til en bolig, kan der fortsat være be-
handlingstid – herunder at der kræ-
ves en kommunal godkendelse. Hvis 

godkendelsen ikke går igennem, skal 
hele processen startes op igen.  

Anne/75D fortæller, at de var num-
mer 71 på den lejlighed, de fik, så der 

har de sendt ud til mange. 

Lis/80F fortæller, at deres søn netop 
har fået en lejlighed i Farum Midt-

punkt. Den havde stået tom i halvan-
det år på grund af skifteretten.  

Henrik/dirigent konstaterer, at der 

ikke er flere bemærkninger og takker 
for endnu et godt møde.  
 

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. 31) 

BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 18
00

 
Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Oskar 10I  C 
Pia 20D  B 
Niels 112E  21 
Asger 296A  36 
Leif 216B  A 
Minga 401F  41 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 16 01.06.20 – 30.11.21 
Blok 26 01.09.20 – 28.02.22 
Blok 35 01.03.20 – 31.08.21 
Blok 46 01.12.20 – 31.05.22 

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 Boligselskabernes Landsforening 
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« 532 OG 533 

MP 532 husstandsomdeles 26.11.19 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

10.12.19 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 533, der udkommer 23.12.19. 

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 DECEMBER 2019 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1.    

2. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

3. BR-møde 19:00 SC 

4. BUU 19:30 SC 

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10. 

Frist for MP 533 

BU 
BOU 

18:00 

18:00 – 19:00 

19:00 

SC 

SC 

SC 

11.    

12.    

13.    

14. 
Julefest – hold 1 

Julefest – hold 2 

12:00 – 14:00 

15:00 – 17:00 

SC 

SC 

15.    

16. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23. MP 533 Husstandsomdeles 

24. Juleaftensdag 

 

25. Juledag 

26. 2. juledag 

27.    

28.    

29.    

30.    

31. Nytårsaften   


