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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 539 

til blokrådsmødet torsdag den 2. juli 2020 kl. 1900 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 5. marts 2020 (BR-møde 535) 
4. Meddelelser og debat: 

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

 d. Debatsag – Værested for piger (s 14) 
5. Blokrådssager: 
 a. Valg til Økonomiudvalget (s 15) 
 b. Overførsel af midler fra  

budget 2019/20 til budget 2020/21 (s 17) 
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 539 

 Side Indhold 

 3 Ekstraordinært Åben Dør efter nedlukning 
 4 Døren på klem – El-bil droppet – SKRALD!!! – Hundelorte!!! 
 7 Kølig maj gav merforbrug på varmen 

 8 Beboerdemokratiet genåbner forsigtigt – Heksen må selv finde vej – 
Tag hensyn til nabo og genbo – Husk af indsende blokregnskaber – 
Retningslinjer for dit og dat – Udvalg søger medlemmer – 
Pensionistskovtur udskudt – Overblik m.m.m. 

 12 Respektér spærreperioder og undgå fordyrelser 
 13 Skraldet skal NED I containeren – IKKE ved siden af 
 14 Debatsag – Værested for piger i Farum Midtpunkt 
 14 Vi er faktisk gode til at spare på vandet 

 15 Blokrådssager 
 17 BR-mødet 4. juni 2020 var aflyst 
 18 KOPI af referat fra BR-møde 535, 5. marts 2020 

 24 Praktiske oplysninger 
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ÅBEN DØR 
D. 25. JUNI 
KL. 17 -19 

I SERVICECENTRALEN 
 

 
 
 
 

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 Enhed for unge og voksne 

Blokrådet 
 
 

Næste Åben Dør afholdes d. 27. august 
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
KONTROLLERET ÅBNING AF EJENDOMSKONTORET 

I samarbejde med KABs arbejdsmiljøorganisation er der aftalt en trinvis og kon-
trolleret åbning af Ejendomskontoret, så vi hele tiden kan tilpasse forholdene ef-

ter myndighedernes anbefalinger. 

 Når vi igen må åbne for personlig beboerservice, vil det blive mandag, tirsdag, 

torsdag og fredag fra kl. 08.00 til 09.00 (det vides endnu ikke, hvornår dette 
bliver). 

 Telefontid alle hverdage fra kl. 09.30 til 11.30 og 12.30 til 14.00 (indført d. 17. 

juni) 

 Der er mulighed for, at I kan bestille tid for personlig beboerservice. 

 Der bliver svaret på mail og henvendelser via app’en ”Mig og Min Bolig” alle 

hverdage – der vil være hurtige svartider, hvilket i princippet vil sige, at man 
kan forvente svar samme dag eller senest dagen efter. 

 Udlevering af vaskekort, nøglebrikker, træbeskyttelse eller andet til boligen, 

som Ejendomskontoret normalt udleverer i den personlige åbningstid, kan I få 

ved at sende os en mail, og vi vil (hvis det er muligt) levere det til boligen. 

I første omgang bliver der ikke åbnet for personlig beboerbetjening om aftenen 
(det plejer vi heller ikke at have i juli måned). Dette skyldes de ekstra foranstalt-
ninger, der skal fortages i forbindelse med Covid-19. 

EL-BIL 

Ejendomskontoret har tilbage i januar, februar og marts vejret stemningen for en 
el-delebilsordning i Farum Midtpunkt. Grundet manglende interesse er en even-
tuel el-delebilsordning midlertidigt sat i bero. Der er dog fokus på Furesø Kom-

munens strategi om el-ladestandere. 

AFFALD 

De mindre kønne billeder på næste side er det syn, som dagligt møder gårdmæn-

dene. 

Billederne taler næsten for sig selv. Der bliver henkastet usandsynligt store 
mængder af affald – ikke bare ved containerne til småt brændbart og affaldscon-
tainerne – men alle steder i Farum Midtpunkt. Gårdmændene bruger et stigende 

antal ressourcer på at få bugt med affaldet – og disse ressourcer går selvsagt fra 
andre opgaver, der kunne udføres, og så er det mange penge af jeres husleje, der 
går til at håndtere affald. 

En beregning fra 2014 viste, at der bare på håndtering af storaffald på daværen-
de tidspunkt blev brugt  

over 1 million kroner årligt! 
Det var tilbage i 2014 … og mængden af affald ikke er blevet mindre. 
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Fotos ved container:  

Finn, 275E 

Fotos ved trappe:  

Ejendomskontoret 
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Direkte citeret fra husordenen står der om affald: 

HUSORDEN 

 Køkkenaffald anbringes i de af ejendommen opsatte affaldsmolokker på 
stamvejene 

 Småt brændbart affald og pap anbringes i de af ejendommen mærkede 
containere på stamvejene/vendepladserne. Bemærk! Containere må ikke 

benyttes til køkkenaffald, elektronik og storaffald mv. 

 Aviser og ugeblade anbringes de opstillede papircontainere på stamvejene. 

 Flasker anbringes i de opstillede flaskecontainere på stamvejene. 

 Der må ikke henstilles affald uden for de autoriserede containere jf. oven-
stående. 

Herfra lyder en stor opfordring til, at vi sammen gør en indsats for at få affaldet i 
de rette containere og bruge genbrugsstationen til storaffald, så både du og dine 
naboer kan nyde jeres boligområde. 

HUNDELORTE OG HUNDEPOSER 

Du ringer – vi bringer 

Hundeposer bliver for tiden leveret 
lige til din dør, hvis blot du sender 

en mail til Ejendomskontoret, hvor 
du oplyser, at du mangler dem. Der-
for er der ingen undskyldning for 

ikke at samle lorten op.  

Gårdmændene fortæller, hvordan 
det flyder med hundelorte i Farum 
Midtpunkt – de er alle steder – på 

stierne, i bedene, i P-niveau, på 
hundetoiletterne – ja, sågar (eller 
skulle vi sige cigar) i gangstrøgene 
kan man støde på dem. 

 

Igen kan vi citere direkte fra husordenen: 

HUSORDEN 

 Hunde- og katteejere skal omgående fjerne dyrenes efterladenskaber. 

Vi kommer igen med en stærk opfordring til, at alle hundeejere samler efterla-
denskaber fra deres hunde op – i respekt for både naboer, gårdmænd og ikke 
mindst hundene!  
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I MAJ 
Af Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Ressourceadministration 

Forbrug i maj: 

Forbrug 1.222 MWh 

Budget  960 MWh 
Merforbrug  262 MWh 

Samlet forbrug pr. ultimo maj: 

Forbrug januar-maj 12.941 MWh 

Budget januar-maj 11.397 MWh 
Merforbrug 1.544 MWh 

 
For andet år i træk endte maj måned 

med en middeltemperatur på 10,5 °C. 
Det er 1,3 grader køligere end norma-
len, som er på 11,8 °C (DMI). 

Derfor må vi konstatere et merforbrug 
på 27,3 % i forhold til månedens 
budget. Samlet set kan vi stadig glæ-
de os over en pæn besparelse i for-

bruget på 11,9 % i forhold til det ak-
kumulerede budget.  
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Forbrug 2019 

Forventet Aktuelt 2019 

Akkumuleret økonomi  
pr. 31. maj 2020: 
Fjernvarmeudgift: 6.631.960 kr. 
Opkrævet aconto: 8.064.823 kr. 
Overskud:    1.432.863 kr. 

MWh = Megawatt timer 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
BLOKRÅDSMØDET D. 2. JULI 

Med de seneste udmeldinger i forhold til forsamlings-
forbuddet, og de deraf afledte retningslinjer for afhol-

delse af møder udstukket af KAB, kan det med stor 
glæde annonceres, at vi kan afholde kommende blok-
rådsmøde d. 2. juli. 

 Der er dog fortsat en del retningslinjer, der skal over-
holdes, og derfor kan vi komme ud i en situation, hvor 
vi er nødsaget til at suspendere mødet. 
 For at mødet kan afholdes, er det et krav, at antallet 

af deltagere ikke overstiger 50 personer. 

Af § 3 i Blokrådets Forretningsorden fremgår følgende: 
”BR består af 2 repræsentanter fra hver blok. Undtaget herfor er: familieboligerne i 
blok 12 og 13, der har status af én enhed med 2 repræsentanter i blokrådet, og 

vestblok A, der har 4 repræsentanter. Hver repræsentant har én stemme. BR-
repræsentanterne vælges af de enkelte husmøder.” 

Dette betyder, at der ifølge forretningsordenen kan møde 54 blokrådsrepræsen-

tanter op. Normalt deltager der mellem 25 og 30 blokrådsrepræsentanter ved et 
blokrådsmøde plus enkelte deltagere, der ikke er stemmeberettiget. Hvis fremmø-
det er som normalt, kan mødet afholdes på lovlig vis. Hvis der mod forventning 
skulle møde så mange blokrådsrepræsentanter eller øvrige deltagere op, at vi 

samlet set (deltagere, Forretningsudvalg og Blokrådssekretær) overstiger 50 per-
soner, er vi desværre nødsaget til at suspendere mødet. 

SEKRETARIATETS ÅBNINGSTIDER 

Der er endnu ikke ændret i forholdene omkring personlige henvendelser. Det be-

tyder blandt andet, at henvendelser til Sekretariatet så vidt muligt foregår via 
mail eller telefon. Der er også åbent for personlige henvendelser, men kun efter 
aftale – og kun ved sager der ikke kan behandles elektronisk. 

I kan rette kontakt via mail på blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Den telefoniske træffetid er udvidet til kl. 9 -14 (hverdage). 

BR-FU AFHOLDER FORTSAT VIRTUELLE MØDER 

Da vi fortsat ikke har åbent for personlige henvendelser ved møderne i Forret-
ningsudvalget, afholdes disse elektronisk indtil sommerferien. 

SANKTHANSFEST – DESVÆRRE IKKE 

Grundet forsamlingsforbuddet er det desværre ikke 

muligt at afholde sankthans i år. Derfor er der intet 
bål i Farum Midtpunkt – og nok heller ikke andre 

steder ☹ 

P-plads Bloksbjerg 
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SOMMERFERIE I BR-FU OG I SEKRETARIATET 

Blokrådets Forretningsudvalg og blokrådssekretæren holder ferie fra mandag d. 

6. juli til mandag d. 3. august. Vi ønsker alle en god sommer   

 

TAG HENSYN TIL NABOER OG GENBOER 

Når alle terrassedøre og vinduer står åbne, er det vigtigt at tage hensyn til naboer 
og genboer, som nok ikke er interesseret i private samtaler eller høj musik. 

 
INDLEVERING AF BLOKREGNSKABER 2019 – 2020 

Tidspunktet nærmer sig, hvor blokkenes underskriftsberettigede skal aflevere 
regnskab for Husmødets Dispositionskonto for perioden 01.07.19 – 30.06.20. 
Regnskabet skal være underskrevet af blokkenes to underskriftsberettigede. Det 
underskrevne regnskab samt husmødereferat, hvoraf det fremgår, at husmødet 

har godkendt regnskabet, sendes til Anne Brønnum 

senest d 1. september 2020 på anb@kab-bolig.dk. 

Sekretariatet kan være behjælpeligt med at scanne regnskab ind. 

Det er vigtigt, at regnskab og husmødereferat indsendes senest ved deadline, da 
kontoen ellers vil blive lukket. 
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AFHOLDELSE AF UDVALGSMØDER I SERVICECENTRALEN 

Nedenstående retningslinjer for brug af Servicecentralen til afholdelse af ud-
valgsmøder er sendt til alle udvalg i Farum Midtpunkt. 

 

UDDANNELSESUDVALGET SØGER FLERE MEDLEMMER 

Et af Uddannelsesudvalgets medlemmer fraflytter Farum Midtpunkt, og udvalget 

(som lige nu har kun to medlemmer) søger derfor ét eller flere medlemmer, som er 
interesseret i beboerdemokraternes uddannelse inden for det almene boligpoliti-
ske område. 

KOM PÅ KURSUS SOM BEBOERDEMOKRAT 

Kurserne er tiltænkt aktive beboerdemokrater, f.eks. blokrådsrepræsentanter og 
udvalgsmedlemmer. Send en mail til Uddannelsesudvalget (uddannelses-
udvalg@farum-midtpunkt.dk), hvis du er interesseret i et kursus. 

KAB-kurserne afholdes i Vester Voldgade 17, 1552 Kbh. K. og kan ses på  
https://www.kab-bolig.dk/bestyrelse. Klik på [Tilmeld dig her] under ”Tilmeld dig 
kursus” – så åbner en ny side med oversigt. 

BL-kurserne afholdes forskellige steder og er til tider med overnatning. Du finder 

dem på https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender. Vælg målgruppen 
Valgte, type Afdelingsbestyrelse samt eventuelt et Fagområde. 

Bemærk! Du må ikke selv tilmelde dig et kursus. 

Retningslinjer for afholdelse af udvalgsmøder i Servicecentralen 

Generelt om afholdelse af møder  
 Det anbefales fortsat, at møder afholdes elektronisk, hvis det er muligt. 

  Alternativt bør det overvejes, om mødet kan afholdes udendørs eller andet steds. 

 Efter aftale med driftsledelse 

 Mødet kan kun afholdes efter forudgående aftale med driftsledelsen. 

Antal deltagende  
 Maksimalt 50 deltagende – dog under forudsætning af at afstandskravet svarende til 2 m2 

person, idet man skal holde 1 meters afstand. 

Brug af faciliteter 
 Handikapvenligt toilet i Servicecentralen kan benyttes. 

 Adgang til øvrige faciliteter – herunder køkken er ikke muligt. 

 Skiltning om adgangsforbud skal respekteres. 

Hygiejne 
 Myndighedernes anvisninger omkring hygiejne skal følges. Der forefindes håndsprit i lokalet 

og på toilettet. 
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PENSIONISTSKOVTUR 

Datoen for årets pensionistskovtur er sat til fredag d. 21. august. Husk at holde 
øje med opslagstavlerne i blokkene – der kommer mere info i starten af juli. 

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF FÆLLESRUM I BLOKKENE 

Når I gør brug af jeres fællesrum i blokkene, er der også retningslinjer, som skal 
følges – se nedenfor. Retningslinjerne og ”tillæg til eventuel lejekontrakt ved le-

je/lå af fælleslokaler i blokken”, som der henvises til i disse, er sendt til kontakt-
personerne i de enkelte blokke. 

 

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   

535.a Driftsbudget 2020/2021 % / år   1,34  

kr./m2/år   12,22  

5xx Driftsbudget 2021/2022 
 

% / år     

kr./m2/år     
  

Retningslinjer for brug af blokkenes fællesrum 

Hvor mange må være i lokalet? 
 Antallet af personer forsamlet i lokalet afhænger af lokalets størrelse uanset hvor mange 

personer det i øvrigt er godkendt til. 

 Der skal være 2 m2 per person, da personer skal placeres med 1 meters afstand. 

 Der skal være synlig skiltning med, hvor mange der må være i lokalerne.  

Håndsprit 
 I lokalet og på toilettet skal der være håndsprit tilgængeligt. 

Rengøring 
 Rengøring kræver ekstra fokus, da alle kontakt- og berøringsflader skal rengøres efter brug 

(eksempelvis toiletsæde, borde, stole, kontakter mv.).  

 Det anbefales desuden, at lade lokalerne stå tomme i 72 timer efter hver udlejning/udlån. 

Ansvar 
 Udlejning sker på lejerens ansvar. Lejeren er forpligtet til at overholde ovenstående ret-

ningslinjer samt det af myndighederne forskrevne forsamlingsforbud ved leje/lån af lokalet. 
Den, der står for udlejning/udlån af lokalerne, skal sørge for, at lejer udfylder og underskri-
ver ”tillæg til eventuel lejekontrakt ved leje/lån af fælleslokaler i blokken”. 
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 PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER 

Af projektleder Bente Heltberg, KAB 

RENOVERING AF DE INDRE GANGSTRØG – STATUS 

 
Ny gulvbelægning og ny belysning i blok 11 

Projektet følger tidsplanen, og der ar-
bejdes lige nu i Nygårdterrasserne. 
Mureren vil være færdig i slutningen 

af august, mens tømrer og maler ar-
bejder frem til november måned.  

Når arbejdet er færdigt i en blok og 
fællesrum igen kan bruges, kommer 

der en færdigmelding. 

Spærreperioder 

Det er altid dejligt med engagerede 

entreprenører, der målrettet arbejder 
på at holde tidsplanen. Særligt er det 
vigtigt i et projekt som det her, hvor 
der er spærreperioder, som har stor 

betydning for beboerne.  

Næsten alle beboere har gjort deres 
og respekteret spærreperioden, så en-
treprenøren kunne arbejde, og det 

har været godt at opleve.  

I den senere tid har der dog igen væ-
ret eksempler på, at nogle beboere 
ikke respekterer varslingerne om 

spærreperioder. Der er blevet gået på 
det nystøbte beton, så der er fodspor. 
Det koster penge for Farum Midtpunkt 

at få slebet væk, så der kan lægges 
klinker – penge, der kunne være spa-
ret. 

Så der skal lyde endnu en opfordring 

til de tre sidste blokke, om at  
respektere varslingerne  
om spærreperioder.  
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SVINERI! 
Af Finn/275E (tekst og fotos) 

Hej. 
Hermed et "lille" opråb til dem, der stiller affaldet ved si-
den af molokkerne og containerne. Jeg forstår ikke, at I 
ikke smider jeres affald i containerne og molokkerne, al-
ternativt SELV bærer det ned til storskraldscontainerne 
for enden af stamvejen og smider det i dem. 

Her er et par billeder fra affaldscontaineren ved Nygård-
terrasserne op mod Frederiksborgvej: 

  

Mvh 
Finn  
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 4.d DEBAT: VÆRESTED FOR PIGER I FM 
Forslagsstiller: Strategiforum 

Henover vinteren har de kommunale 
gadeplansmedarbejdere haft mulig-
hed for at bruge lokalet ved siden af 

Nærbiksen (den tidligere Varmestue) i 
deres arbejde med de unge. Det var 
håbet, at der på denne måde kunne 

skabes interesse for lokalet blandt de 
unge drenge. Dette har dog ikke væ-
ret tilfældet, og Strategiforum har be-
sluttet, at der ikke arbejdes videre 

med denne sag. 

Imidlertid har en kvindelig gade-

plansmedarbejder samlet en gruppe 
piger, som tidligere har hængt ud i 
mindre grupper rundt om i området. 

Gadeplansmedarbejderen har haft 
mulighed for at bruge lokalet til sit 
arbejde med Pigegruppen. Denne be-

står af ca. 25 unge piger i alderen 13 
til 20 år. Lokalet er i en periode an-
vendt 3 gange om ugen i tiden kl. 16 
– kl. 21.  Men det standsede med ud-

bruddet af Corona-virus. 

Selvom der ikke har været helt så 

store problemer med pigegrupper, 
som der har været med drengegrup-
per, finder vi i Strategiforum denne 

udvikling meget positiv. Vi vil derfor 
gerne have en debat i Blokrådet om, 
at lokalet fremover afsættes til at 
fortsætte og sikre denne udvikling. Er 

holdningen rimeligt positiv, vil Strate-
giforum i samarbejde med gade-
plansmedarbejderne rejse en BR-sag 

om brug af lokalet til mødet i septem-
ber. 

Vi forestiller os, at aftalen er, at kun 

gadeplansmedarbejderen har nøgle til 
lokalet. Således at dette kun åbnes, 

når gadeplansmedarbejderen er til 
stede. Lokalet anvendes til aktiviteter 

som: Spil, dans, motion, lektiehjælp, 
samtaler om diverse problemer, samt 
dansk kultur. 

Pigegruppen arbejder løbende med at 
strukturere sig. Men man har allere-
de aftalt en lille række regler for deres 

samvær:  

 Der må ikke ryges i lokalet 

 Der må ikke drikkes alkohol 

 Alle er lige 

 Man må ikke bagtale hinanden 

 Alle piger er velkomne i gruppen 

Venlig hilsen 
Strategiforum  
 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 31. maj 2020 

Samlet forbrug for hele Farum Midtpunkt: 
2020:  2019: 
Jan 13.516 m

3
 14.260 m

3
 

Feb  11.803 m
3
 12.991 m

3
 

Mar 13.020 m
3
 14.384 m

3
 

Apr 13.680 m
3
 14.100 m

3
 

Maj 13.330 m
3
 14.496 m

3
 

   
Jan-Maj: 65.349 m

3
 70.430 m

3
 

Gennemsnit pr. døgn: 
2020:  2019: 
Jan  436 m

3
 460 m

3
 

Feb  407 m
3
 464 m

3
 

Mar  420 m
3
 464 m

3
 

Apr  456 m
3
 470 m

3
 

Maj  430 m
3
 474 m

3
 

Forbruget i 2020 er indtil videre faldet med 7,2 % 
sammenlignet med sidste år. 

I forhold samme periode i referenceåret 2006/7 
er besparelsen stadig på ca. 30 % 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
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BR-sag 539.a:  

Valg til Økonomiudvalget 

Forslagsstiller:  
Blokrådets Forretningsudvalg 

Blokrådet skal i henhold til Blokrå-
dets Forretningsordens § 14 hvert år i 
juli vælge 3 medlemmer til Blokrådets 
Økonomiudvalg. 

Uddrag af  

Økonomiudvalgets kommissorium 

Økonomiudvalget holder øje med de 
dele af Blokrådets økonomi, som kan 

adskilles fra det almindelige drifts-
regnskab. Udvalget gennemgår og 
godkender regnskaber for udvalg, 

som har fået penge til: Beboeraktivi-
teter, fester, indkøb til udvalg mv. 
 Økonomiudvalget kan indkalde ud-
valg og beboeraktiviteter til møde om-

kring regnskaber og økonomi. 

Hele kommissoriet kan ses på Farum 

Midtpunkts hjemmeside under [Be-
boer], Beboerdemokratiet, Økonomi-
udvalget. 

Kandidaterne er opstillet i alfabetisk 

rækkefølge. 

Huslejekonsekvenser 

Ingen huslejekonsekvenser. 

Asger, 296A 

Jeg har boet i Blok 36 siden 1987 og 
været aktiv i beboerdemokratiet på 
blokniveau, men har fået bedre tid og 

mulighed for at engagere mig i lidt 
større omfang. Jeg sidder i følgegrup-
pen for ældre boliger og seniorbofæl-
lesskabet, i Blokrådets Forretnings-

udvalg, og sammen med min kone 
Annelise varetager jeg Farum Midt-
punkts katteprojekt. Jeg er 60 år og 
arbejder på 32. år ved vandforsynin-

gen i Furesø, hvor jeg også er tillids-

repræsentant. 

Jeg ser frem til at være med til at 
holde øje med økonomien, såfremt jeg 

bliver valgt. 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Asger, 296A, til 
Blokrådets Økonomiudvalg. 

Hans, 38 2.R 

Undertegnede genopstiller hermed til 
valg til Blokrådets Økonomiudvalg. 

ØU er det udvalg som arbejder 
med/overvåger de udgifter som hen-
hører til vores beboerdemokrati og 

beboeraktiviteter. 

Jeg har boet her i bebyggelsen siden 
1979 og har været aktiv i vores bebo-
erdemokrati siden 1982. Udover at 

repræsentere min blok i Blokrådet, 
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har jeg været medlem af diverse ud-
valg og følgegrupper, ligesom jeg sid-

der i boligselskabets bestyrelse. Som 
mangeårig aktiv beboer har jeg et 
godt kendskab til Blokrådets forret-

ningsgange og struktur, samt til de 
forskellige udvalg og deres arbejde.  

Min erfaring med økonomi har jeg 
dels fra erhvervslivet, hvor jeg har en 

Teknonomuddannelse i Driftsteknik. 
Her er virksomhedsøkonomi et af de 
obligatoriske fag. Herudover har jeg 
naturligvis også en del erfaring med 

budgetter og regnskab fra arbejdet i 
boligselskabets bestyrelse.  

Jeg føler mig således godt rustet til at 

fortsætte arbejdet i Økonomiudvalget. 
Såfremt jeg bliver valgt, ser jeg frem 
til et godt samarbejde med udvalgets 
øvrige medlemmer samt Blokrådets 

ansatte. 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Hans, 38 2.R, til 

Blokrådets Økonomiudvalg. 

Jakob, 161B 

 

Jeg genopstiller hermed til Økonomi-
udvalget. 

Jeg har i mine over 40 år i Farum 

Midtpunkt tjent beboerdemokratiet i 
to perioder i Blokrådets Forretnings-
udvalg, og jeg var tidligere i en længe-
re årrække medlem af Økonomiud-

valget. I denne ombæring har jeg væ-
ret med siden 2017, og jeg fortsætter 
gerne. Jeg er i øvrigt nærmest fast 
blokrådsrepræsentant for blok 26.  

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Jakob, 161B, til 
Blokrådets Økonomiudvalg. 
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BR-sag 539.b:  

Overførsel af midler fra budget 
2019/20 til budget 2020/21 

Forslagsstiller: Boligudvalget 

Boligudvalget anmoder om, at der 
overføres 25.000 kr. fra Boligudval-
gets budget 2019/2020 til Boligud-
valgets budget 2020/2021.  

Det skyldes, at COVID19 har forsin-
ket udarbejdelsen og færdiggørelsen 
tegninger, materialelister og vejled-
ninger til kattehegn.  

Boligudvalgets budget 2020/2021 vil 

herefter være på 100.000 kr. 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen. 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender, at der overføres 

25.000 kr. fra Boligudvalgets budget 
2019/2020 til Boligudvalgets budget 
2020/2021. 

 

 
Foto: Hans/FAU – 14.07.2008 

 

REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 538 4. JUNI 2020 
BLOKRÅDSMØDE 538 I JUNI VAR AFLYST 

Da alle møder i KAB – og dermed også mange møder i KAB-administrerede bolig-

selskaber og afdelinger – var aflyst i juni for at mindske risikoen for Corona-
smitte, var også blokrådsmøde 538 den 4. juni aflyst.  
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 535 5. MARTS 2020 
 

1. Godkendelse af dirigent (Leif/BR-FU) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 

3. Godkendelse af referat fra februar 2020 (Godk. m/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 

a. Indlæg fra gæster 

b. Ejendomskontoret 
c. Blokrådets Forretningsudvalg 
d. Andre udvalg (SHU, UU) 

5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Driftsbudget 2020-2021 (21/0/0) 
6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 
A Else Marie 202B 

 Tove 221B 
 Leif 216B 
B Pia 20D 

C Oskar 10I 
11 Kirsten 34F 

12 Morten 38 2. S 
og 13 Hans 38 2.R 
14 Birger 58A 

15 Ernst 73E 
16 Erik 80F 

Blok Navn Adresse 
 Lis 80F 

21 Helene 111F 
 Niels 112E 
22 Laila 120 E1 

 Lene 121B 
26 Jakob 161B 

33 Palle 258F 
34 Esben 275D 
35 Alice 278B 

46 Charlotte 451A 
   

Gæster: Anne/KAB 

Uden stemmeret: Bettina/KAB 

 

1. Godkendelse af dirigent 

Leif/BR-FU godkendes som dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden be-
mærkninger. 

3. Godkendelse af  
referat fra februar 2020 

Referatet godkendes med bemærk-
ninger: 

Birger/Blok 14 spørger med henvis-

ning til punktet om supercykelstien, 
hvor det er blevet besluttet, at driften 

og FAU er sendt til kommunen med 
oplysninger, der er med til at forringe 
sikkerheden for cyklister på den del 

af supercykelstien, der kører langs 
Farum Midtpunkt på Frederiksborg-
vej? Hvornår er det blevet besluttet, 
og hvem har besluttet det? 

Hans/Friarealudvalget (FAU) svarer, 
at de ikke har været på kommunen. 
Det er derimod kommunen, der har 

rettet henvendelse i forhold til even-
tuelle kommentarer til den skitserede 
plan for den kommende supercykel-
sti. Driften har indkaldt FAU, og beg-
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ge parter deltog i mødet, hvor de 
fremførte de uhensigtsmæssige for-
hold, som de så. Det er disse uhen-

sigtsmæssigheder, som kommunen 
har taget til efterretning.  

Birger/Blok 14 synes, det er choke-

rende, at man har været villig til at 
forringe sikkerheden på den kom-
mende supercykelsti. Birger uddyber, 
at de mener, forringelsen ligger i, at 

der bevares to udkørsler fremfor at 
ændre det til en. Han er selv cykel-
pendler og ved, hvor farlige sådanne 

forhold er.  

Hans/FAU svarer, at de har repræ-
senteret beboerne i Farum Midt-

punkt. Her har fokus været på to 
problemstillinger. Den ene er, at der i 
forvejen i myldretiden holder en lang 
række af biler på stamvejene, der 

skal ud fra Farum Midtpunkt. Ved en 
indsnævring til én bane ville det ikke 
længere være muligt for bilister at 
dreje til højre, mens venstresvingende 

bilister holder stille. Den anden pro-
blemstilling går på, at der er et stort 
antal af store vogne, der skal læsse 

noget af eller lignende, men som er 
for store til at køre ind under Farum 
Midtpunkt. Hvis man snævrede ind-
kørselsforhold ind, ville vognene blive 

nødsaget til at holde på supercykel-
stien, hvilket ville få cyklisterne til at 
svinge uden om. Det er denne argu-
mentation, der er blevet brugt overfor 

kommunen, og det har de taget til 
efterretning. 

Birger/Blok 14 siger, at det er klart, 

der er forskellige perspektiver på sa-
gen, afhængig af om man spørger 
FDM eller dansk cyklistforbund. Men 
med blik for den hastighed, hvorpå 

man kan køre ud fra Farum Midt-
punkt, så kan de ikke se, at det vejer 
tungt i forhold til sikkerheden på en 

cykelsti. Bilerne, der holder for at 
dreje til venstre, dækker for udsynet 

for de biler, der skal dreje til højre – 
det er farligt – og særligt når man 
ved, hvordan folk kører på stamveje-

ne. Blok 14 er mildest talt forarget 
over den beslutning, der er truffet.  

Niels/Blok 21 siger, at den officielle 

cykelsti er på vestblokgangstrøget. De 
har spurgt FAU, om supercykelstien 
vil få indflydelse på denne, men de 
har endnu ikke fået svar. 

Birger/Blok 14 svarer, at det er noget 
andet. Det er ikke en cykelsti – det er 
en cykelrute. 

Berit/38 2.S forstår godt Blok 14s be-
kymring, men hvis der skal laves en 
supercykelsti fra nord fra Farum 

Midtpunkt og ind mod byen, så er det 
eneste rigtige formentlig at lave den 
på Frederiksborgvej, og så skal den jo 
gå i begge retninger. Hun tror, vejaf-

delingen er kommet frem til den ene-
ste mulige løsning. 

Birger/Blok 14 forstår ikke, hvad Be-

rit mener. 

Erik/80F tilslutter sig Blok 14s be-
kymring, men siger samtidig, at pro-

blematikken vel ligger i, at der kun er 
8 udkørsler fra Farum Midtpunkt. 
Disse udmærker sig ved, at de er 
markeret med ubetinget vigepligt – 

det betyder, at man skal holde tilba-
ge. Erik ser det som et samarbejde 
mellem bilister og cyklister – alle skal 
se sig for og passe på.  

Birger/Blok 14 mener, at dette kun 
sker i den bedste af alle verdener. 

Palle/250F opfordrer dirigenten til at 
stoppe debatten. Det, der blev spurgt 
til, var beslutningskompetencen, så 

det er vel det interessante. Er det den 
rigtige måde, beslutningen er taget på 
i forhold til at varetage flest mulige 
interesser? 
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Hans/FAU slår fast, at der ikke er 
blevet taget nogen beslutning i Farum 

Midtpunkt. Kommunen har spurgt, 
hvad det har af betydning for os. Vi 
har fremsat dette ærligt og redeligt, 
hvor kommunen efterfølgende har 

truffet en beslutning. Hans siger, at 
de ikke kender til kommunens argu-
mentation i forhold til ikke at lave 
udkørslen smallere.  

Birger/Blok 14 forklarer, at han selv-
følgelig mener, at de har taget stilling 
i forhold til deres tilbagemeldinger til 
kommunen om at bibeholde udkørs-

len, som den er. Og det er jo netop på 
baggrund af de kommentarer fra drift 
og Friarealudvalg, der har fået kom-
munen til at lave om på deres oprin-

delige plan.  

Oskar/10I spørger, hvilken forskel 
der er på den nuværende cykelsti og 
den kommende cykelsti? 

Birger/58A svarer, at det blandt an-
det har noget at gøre med sikkerhed 
og tilgængelighed.  

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen gæster på dette møde. 

4.b Ejendomskontoret 

Kildesortering, pilotprojekt 

Bettina/KAB orienterer om, at pilot-
projektet vedr. kildesortering, som 
skal køre i Blok 14, 15 og 16, opstar-
ter umiddelbart efter uge 11. 

Red. bemærk. Grundet Coronavirus er 
projektet sat på standby, indtil drifts-
personale mv. igen er tilbage på ar-

bejdspladserne. 

4.c Blokrådets Forretningsudvalg 

Nye medlemmer til  
Blokrådets Forretningsudvalg 

Den 1. marts er Alice/278B fra Blok 
35 indtrådt i Forretningsudvalget. Vi 
ser frem til samarbejdet. 

Offentliggørelse af dagsorden  
til husmøder i blokken 

Det er tidligere blevet indskærpet, at 
dagsorden til og referater fra husmø-

der skal offentliggøres i blokken – en-
ten med fysisk opslag eller ved omde-
ling i postkasser. Det er vigtigt også 
at understrege, at der af dagsorden 

skal fremgå punkter, så beboerne har 
mulighed for at se, hvad der skal 
drøftes eller træffes beslutning om. 

Det er med andre ord ikke tilstrække-
ligt at annoncere dato og tid for af-
holdelse af husmødet. 

Aflønning af beboerdemokrater 

Beboerdemokratisk arbejde er at be-
tragte som frivilligt, og det er lovgiv-
ningsmæssigt bestemt, at dette ikke 
må aflønnes. 

 Af Bekendtgørelsen om lov om leje 
af almene boliger fremgår følgende af 
§ 34, stk. 4: ”Der må ikke tillægges 

afdelingsbestyrelsen vederlag for dens 
virksomhed.” 

 Husmødernes funktion er at side-
stille med afdelingsbestyrelsens ar-

bejde, idet dette blot er uddelegeret i 
Farum Midtpunkt. Af den citerede 
tekst er det altså tydeligt, at det ikke 
er lovligt at udbetale beboerdemokra-

ter penge for deres frivillige arbejde. 

Berit/38 2.S spørger, om ovenstående 
punkter om offentliggørelse af dags-

orden og om udbetaling af midler til 
beboerdemokrater nævnes på bag-
grund af en aktuelle sager? 

Maiken/Blokrådssekretariatet svarer, 
at det er det.  
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Kommissorium fra  
Bolignetudvalget 

Forretningsudvalget har afholdt møde 

med Bolignetudvalget, og begge par-
ter er nået til enighed om indhold af 
kommissorium, aftalevilkår og neti-

kette (dikterer opførsel på bolignet-
tet). Dokumenterne skal blot renskri-
ves, hvorefter de vil blive rejst i 
Blokrådet på kommende møde i april. 

Åben Dør 

Frekvensen af afholdelse af Åben Dør 
ændres. Næste arrangement afholdes 
som annonceret d. 26. marts. Næst-

kommende arrangement afholdes 
sidste torsdag i maj, og herefter af-
holdes Åben Dør hver 3. måned, hvil-

ket vil sige i august og november. 

4.d Andre udvalg 

Sankthansfestudvalget (SHU) 

Kirsten/SHU fortæller, at den eneste, 

der har meldt sig til udvalget, er hen-
de. Dette er ikke nok på trods af, at 
driften også varetager en del af det 

praktiske arbejde. Den manglende 
tilmelding må betyde, at der ikke er 
den store interesse for en sankthans-
fest. Kirsten kan forstå, at der ikke 

var så meget salg i øl og vand ved sid-
ste års fest. Er der ønske om, at man 
skal fortsætte med at holde sankt-

hans? Kirsten synes, det ville være 
utroligt ærgerligt, hvis man ikke hol-
der den tradition og det tilløbsstykke 
ved lige. 

 Kirsten informerer om, at hun ud-
træder af udvalget. 

Lis/80F deltog sidste år, hvor hun 

stod for ølsalg. Grunden til det gik i 
vasken skyldes den store popularitet 
ved Børne- og Ungdomsudvalget. Hvis 
der skal laves noget, så skal det laves 

i samarbejde med dem. Sidste år talte 
de med udvalget om eventuelt at flyt-
te arrangementet til Birkhøjmarken 

og lave det til et arrangement både for 
børn og voksne. 

Kirsten/34F siger, at selvom, hun ik-

ke længere er en del af udvalget, så 
synes hun også, det kunne være en 
idé at holde det med Børne- og Ung-

domsudvalget, men det behøver ikke 
at være primært til børnene. 
 Kirsten nævner, at det tidligere har 
været afholdt på Birkhøjmarken – det 

var ikke en succes.  

Uddannelsesudvalget (UU) 

Berit/UU henviser til side 6 i MP 535, 

hvor man finder en oversigt over kur-
ser, der afholdes i KAB. Hun opfor-
drer aktive beboerdemokrater til at 

tage et kig på kursusforslagene og 
eventuelt til at melde sig. Hvis man 
har interesse, kontakter man uddan-
nelsesudvalget, hvorefter Sekretaria-

tet sørger for tilmelding. 

5. Blokrådssag 

BR-sag 535.a:  
Driftsbudget 2020-2021 

Leif/dirigent informerer om, at sagen 
gennemgås konto for konto. Hvis der 
er spørgsmål til enkelte konti, så ta-

ges de under den respektive konto. 

Nedenfor nævnes kun de konti, hvortil 
der stilles spørgsmål. 

Anne/KAB oplyser, at budgettet for 

2020-2021 lægger op til en husleje-
stigning på 12,22 kr./m2 årligt sva-
rende til 124 kr./md. for en stor lej-

lighed og 68 kr./md. for en lille lejlig-
hed. 

Konto 116 

Jørgen/410F spørger, hvorfor der står 

anført 40 mio.kr. i bladet, når der i 
budgettet står 39.267.000 kr.? 

Anne/KAB svarer, at Jørgen kigger på 

konto 120. 
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Konto 119 

Maiken/Blokrådssekretariatet siger, 

at der er blevet spurgt til en opgørelse 
over reserverede midler til udvalg fra 
konto 119. 

Anne/KAB svarer, at der kun er Mar-

kedsføringsudvalget, der har reserve-
ret midler henover en årrække. Dette 
er sket siden 30.06.2017, hvilket har 

medført en sum på cirka 800.000 kr. 
 I regnskabet fra december 2019 lå 
der også en reservation på 175.000 
kr. til TMU. Denne var ført direkte 

over i indeværende budget, og udgår 
derfor med udgangen af det.  
 Anne husker, at det var for at kun-

ne iværksætte markedsføring ved 
eventuelle udlejningskriser, at reser-
vationerne blev foretaget. 

Jørgen/410F er interesseret i at vide, 

hvordan et udvalg, der er nedsat af 
Blokrådet har bemyndigelse til at re-
servere penge i regnskabet? Der ligger 

ikke en sådan beslutning i Blokrådet. 
Af vedtægterne for Furesø Boligsel-
skab § 12 står der, at udgifterne til 
udlejning alene ligger ved Boligsel-

skabet. Hvis boligselskabet mener, at 
Farum Midtpunkt er dyrere at mar-
kedsføre, så er det noget, der skal ind 
i deres budget. 

Bettina/KAB svarer Jørgen, at det 
ikke er helt korrekt. Det er korrekt, at 
boligselskabet kan beslutte, om de vil 

bruge penge på at markedsføre Fa-
rum Midtpunkt, men det kan Farum 
Midtpunkt også.  
 Bettina siger, at budgettet jo bliver 

godkendt en gang om året, og det er 
korrekt, at udvalget har besluttet at 
få reserveret midlerne. Det kan godt 

være, at det er en debat Blokrådet 
skal tage. 

Berit/38 2.S minder om, at der jo har 
været blokrådssager i efteråret 2019 

om udvalgsbudgetter, så de er god-
kendt i kraft af de sager. 

Jørgen/410F forstår ikke, hvad Berit 

mener. Han siger, at sagen er den, at 
hvis man har reserveret 60.000 kr. og 
bruger de 40.000 kr., men udgiftsfø-

rer de 60.000 kr., så forsvinder de 
20.000 kr. Det er sådan man har 
gjort. 

Berit/38. 2.S svarer, at der kun vil 

blive udgiftsført det, der er brugt. 

Jørgen/410F svarer, at det jo netop 

ikke er det, der er sket. 

Niels/Strukturudvalget fortæller, at 
der på et tidspunkt er vedtaget en 
blokrådssag om, at man på budget-

møderne ikke kan foretage godken-
delser – det skal godkendes af 
Blokrådet. 

Anne/KAB siger, at hun i sin tid er 
blevet bedt om at reservere pengene i 
budgettet af Markedsføringsudvalget. 
Hun gør opmærksom på, at pengene 

kun kan frigives ved Blokrådssag. 

Jørgen/410F konstaterer, at det jo er 
ham, der opdagede, at de reserverede 
midler var der. Jørgen spørger for-

samlingen, om de kendte til, at der 
stod 800.000 kr. på kontoen? 

På spørgsmålet er der flere, der svarer 

ja. 

Charlotte/451A spørger, hvordan hun 
skulle finde ud af, at der står 800.000 

kr. på kontoen? 

Anne/KAB svarer, at det kan hun, 
fordi Anne siger det, når hun gen-
nemgår regnskabet. Beløbet står an-

ført som et passiv i regnskabet – det 
er dog ikke udspecificeret.  
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Charlotte/451A konstaterer, at hun 
så intet sted vil kunne se, at et speci-

fikt udvalg har nogle penge stående. 
Det mener Charlotte, at der skal tales 
om en anden dag, så det kan gøres 
mere gennemskueligt. 

Anne/KAB svarer, at Markedsfø-
ringsudvalget har været bekendt med 
de reserverede midler. 

Maiken/Blokrådssekretariatet mener, 
at det centrale ligger i, at såfremt det 

ikke er muligt at indskrive det i regn-
skaber og budgetter i form af noter, 
hvilket Maiken kan forstå er tilfældet, 
så skal de aktuelle reserverede midler 

fra konto 119 fremlægges for Blokrå-
det på mødet. Her vil det blive ført til 
referat, så man ved, hvor man kan gå 
ind og finde tallene. I forlængelse af 

debatten ved aftenens møde opfordrer 
hun til, at Blokrådet får oplyst de ek-
sakte beløb – og ikke cirkabeløb. 

Anne/KAB svarer, at det i så fald bli-
ver relevant på regnskabsmødet – ik-
ke budgetmødet. Det hænger sam-
men med regnskabet. 

Palle/258F spørger, hvorfor man ikke 

kan have det som en note.  

Anne/KAB svarer, at der findes noter, 

men ikke til de efterspurgte punkter. 

Palle/258F svarer, at det er svært at 
gennemskue – især hvis man er for-

holdsvis ny beboer. 

Bettina/KAB oplyser, at det ikke er 

normalt, at man reserverer midler 
hvert år. Tanken er, at når der 
budgetlægges et beløb, så bliver det 
brugt, og det der ikke bliver brugt 

kommer tilbage til driften. Grunden 
til, at man har gjort, som man har 
gjort, skyldes tidligere tiders udlej-
ningskriser. Hvis Blokrådet ikke vil 

have de reserverede midler, kan de 
vælge at tilbageføre dem til driften. 

Konto 125  

Lis/80F kommenterer, at teksten 
vedr. lån til individuelle modernise-
ringer ikke længere er relevant, da 
man ikke længere kan få disse. 

Anne/KAB svarer, at det er de lån, 
der tidligere er optaget til køkkener, 
der er blevet lavet. 

Afstemning 

Sagen vedtages med 21 stemmer for, 
ingen stemmer i mod og ingen blanke 
stemmer. 

6. Eventuelt 

Leif/BR-FU konstaterer, at der ingen 

spørgsmål eller kommentarer er. Han 

takker for god ro og orden   

 

BR-MØDER 2020 
ti  7. jan. | ti  5. maj | ti  1. sep. 
to 6. feb. | to 4. juni | to 1. okt. 
to 5. mar. | to 2. juli | ti  3. nov. 
to 2. apr.  | aug mødefri | ti  1. 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. 8) 

BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 18
00

 
Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Lis 80E  16 
Oskar 10I  C 
Pia 20D  B 
Alice 278B  35 
Asger 296A  36 
Leif 216B  A 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 15 01.06.21 – 30.11.22 
Blok 26 01.09.20 – 28.02.22 
Blok 34 01.03.21 – 31.08.22 
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 – onsdag 14

00
 – 22

00
 

Torsdag   12
00

 – 23
00

 
Fredag   12

00
 – 02

00
 

Lørdag   12
00

 – 24
00

 
Søndag   12

00
 – 21

00
 

Her kan I mødes og 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« 539 OG 540 

MP 539 husstandsomdeles 25.06.20 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

10.08.20 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 540, der udkommer 25.08.20. 

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 JULI/AUGUST 2020 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

JULI 

1.    

2. BR-møde 19:00 SC 

AUGUST 

3.    

4.    

5. BUU 19:30 SC 

6.    

7.    

8.    

9.    

10. 
Frist for MP 540 

BR-FU 

18:00 

19:00 – 20:00 

SC 

SC 

11. 

BU 

TMU 

BOU 

14:00 – 15:00 

16:30 

19:00 

SC 

SC 

SC 

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

25.    

26.    

27. Åben Dør 17:00 – 19:00 SC 

28.    

29.    

30.    

31.    
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