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MIDTPUNKTET 435

Indhold
Én på sinkadusen!
Informationer fra Blokrådets Forretningsudvalg
I er bare fantastiske!
Selvransagelse?!?
Informationer fra Ejendomskontoret
IT for @lle er blevet undersøgt
Nyt om PCB-renoveringen
Det bli'r en dyr vinter, men ikke så dyr som frygtet
Blokrådssager
Vinterdrømme
Referat af Blokrådsmødet 4. januar 2011 Indstik:
Farum Midtpunkts ”Grundlov”
Vinterbilleder
Blokrådets Forretningsorden
Praktiske oplysninger

Traditionen tro inviterer Børne- og Ungdomsudvalget til
fastelavnsfest med tøndeslagning
på Sankt Hans Plads (mellem blok 34 og 44)

søndag den 6. marts 2011
klokken 1400
Festen er for børn mellem 0 og 17 år,
og de må gerne tage deres forældre med.
Der er kakao og boller i Selskabslokalerne, når vi har
hjulpet hinanden med oprydning på Sankt Hans Plads
Klæd dig ud i dit flotte fastelavnskostume og vær med
Tilmelding senest fredag den 25. februar 2011
på Ejendomskontoret, hvor billetten udleveres
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Antal børn:
Alder:
Adresse:
Udfyld kuponen og aflever den på Ejendomskontoret
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
FLITTIGE HÆNDER TIL FASTELAVN
Børne- & Ungdomsudvalget søger flittige hænder til at hjælpe med fastelavnsfesten søndag den 6. marts 2011 fra
omkring middagstid.
Der skal hænges tønder op, holdes
styr på rækkerne af unger, deles kroner
ud til kattedronninger og kattekonger,
ryddes op på Sankt Hans Pladsen – og
serveres boller og kakao bagefter i Selskabslokalerne … og ryddes op dér også.
Ring til Lajla på 2568 0930 eller BRsekretariatet på 4495 4887.
Forældre til børn der deltager i arrangementet, er meget velkomne til at give en hånd med.
BLOK 35 TIL FORRETNINGSUDVALGET
Den 1. marts 2011 er turen nået til Blok 35. Hvis Blok 35 – mod forventning –
ikke kan stille med et BR-FU medlem, er næste på listen Blok 34.
KATTEPROJEKTET
Annelise og Asger Roth har nu i et år været ansvarlige for Farum Midtpunkts
katteprojekt, som de overtog da kattemor Eva gik på pension.
Mange vildfarne katte har været indlogeret, for kort efter at blive genforenet
med deres ejere. Omsorgsfulde beboere har doneret diverse katte-remedier til
projektet, og det sker at beboere ser forbi med en pose foder til projektet. Ethvert bidrag er velkomment, så tak for omsorgen!
Korrektion: Midtpunktet 433, side 10.
Oplysningerne om Kattens Værns register i forbindelse med Farum Midtpunkts Katteprojekt er – oplyser Inges Kattehjem – forkerte. Katten slås op i
DANSK KATTEREGISTER.
OBS! BUDGETTER & REGNSKABER FOR FURESØ BOLIGSELSKAB OG AFDELINGEN FARUM MIDTPUNKT KAN REKVIRERES VED HENVENDELSE TIL
BLOKRÅDSSEKRETARIATET.

AFDELINGSMØDE
I forbindelse med blokrådsmødet torsdag den 3. marts 2011 afholdes i henhold til vedtægterne for Furesø Boligselskab obligatorisk afdelingsmøde kl.
1900.
Alle beboere har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet. Hver lejlighed
har 2 stemmer – for yderligere information: se Midtpunktet 434, side 6.

4

VINTER –
Af Gerd Karlsen
Sne – mere sne – frost –
Istapper – WAUW!
Hård frost – sol – blå himmel og blød sne.
Bjæffende hunde – glade barnestemmer –
Klukkende latter!

Endelig hvid jul og hvid vinter –
Snetæppet er tykt, hvidt og blødt.
Det pakker os ind, giver tryghed.
De fleste –
Både 2 og 4 benede glædes over lyset og skønheden.

Hvor er vi heldige her i Midtpunktet!!

Når man forlader FM’s arealer – går ud i den virkelige verden – er sneen beskidt, brungrå og ubehagelig. Veje og fortove er smattede – Bwadr!
Selv praler jeg stolt over for alle uden for Farum Midtpunkt med hvor gode vore gårdmænd er. Hvordan de virkelig yder en indsats og viser stolthed over deres arbejde – med rette!
Vort personale skraber, kaster og skovler sneen væk, de gruser mm., så vi kan
færdes trygt mellem blokkene og ude i vore fine friarealer. De gør hvad der er
nødvendigt og lader nok af det hvide tilbage
til at udsmykke bygninger og arealer.
Særligt i denne vinter har Mand- og
kvindskabet udført et fantastisk arbejde i
så godt som døgndrift.
På mange beboeres vegne – Tak for jeres
store arbejde gennem året især her i vinter:

I ER BARE FANTASTISKE – TAK!
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Energitjek af KAB og Brunata
Af Hans Erik Enevoldsen, 254A
Brunata aflæste varmemålere den 7.
maj 2010 og brugte resultatet til
fastsættelse af varmeregningen.
Måleren i opholdstuen viste 40.225
enheder, og man angav sidste års
aflæsning til 11.957 enheder. Forbruget kunne herefter opgøres til
28.268 enheder for 12 måneder svarende til 2.356 enheder pr måned.
Hvis sidste års aflæsning er 11.957,
må tælleren have været i nul 5 måneder før aflæsningen. Men en fejlfri
tæller går vel ikke i nul midt en forbrugsperiode. En klage over varmeregningen medførte kontrolbesøg af
Brunata, som skulle kontrollere
Brunatas aflæsninger.
Som man kunne forvente, fandt
Brunata ikke fejl ved målerudstyret,
selv om måleren var vandret 14.000
enheder frem fra 7. maj til 20. november. KAB meddeler mig, at hvis
jeg fastholder klagen, vil klagen blive forelagt Beboerklagenævnet.

IT FOR @LLE
Hver søndag kl. 1400 - 1600 i Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15
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Tastatur – Lær at bruge tastaturet og
bliv fortrolig med de enkelte taster
Tekstbehandling – Lær de grundlæggende funktioner i Word
Regneark – Lær de grundlæggende
funktioner i Excel
Informationssøgning – Lær at finde
oplysninger på internettet
E-mail – Lær at sende, modtage og
videresende e-mails

Sidste år klagede jeg en dag for sent
bilagt en varmetabsberegning, der
viste, at Farum Midtpunkt efter renovering ikke opfyldte myndighedskravet til energiramme uden betydelige energibesparende foranstaltninger. KAB nøjedes med at afvise klagen på grund af overskridelse af
klagefristen.
KAB er engageret til at administrere
boligselskabets indtægter og udgifter, og hvis det sker som vist i mit
tilfælde, burde det give anledning til
bekymringer. Brunata reagerer som
forventet, idet man ikke kan forvente en indrømmelse af manglende
evne til at overføre måleresultater til
et regnskab.
Med beskatning søger man at motivere til energibesparende foranstaltninger. Men beboerne har ingen
muligheder på grund af Farum
Fjernvarmes monopol, beboerdemokratiets blinde tillid til KAB, som
igen har tillid til Brunata. Vi bor i
en bebyggelse, som er opført efter
gældende regler i 1970. Med det
brune midtpunkt administreret af
KAB med bistand af Brunata har
det lange udsigter med at kalde Furesø Kommune grøn uden anvendelse af en betydelig indbildningskraft.
Hans Erik Enevoldsen
Nygårdterrasserne 254A
3520 Farum



NYT FRA EJENDOMSKONTORET
HVAD ER DER GANG I?
I februar måned vil Ejendomskontoret – foruden renholdelse af blokkene og
udearealerne – fjerne eventuel sne og bekæmpe det glatte føre, men vi håber
på en mild og snefri måned. Hvis vejrguderne er med os, vil gårdmændene
bruge en masse kræfter og tid på at få rengjort blokkenes indre gangstrøg.
I februar vil buske og træer blive klippet og beskåret, hvis vi altså kan komme
til for sne.

GODT NYT – FÆRRE CONTAINERBRANDE END I 2008 & 2009
Containerbrande 2008, 2009 og 2010
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I opgørelsen er ikke medtaget brande i papirkurve i blokkene – dem har der
heldigvis været ganske få af.
AFFALD – EKSEMPELVIS METAL & ELEKTRONIK!
Kan afleveres på den kommunale Genbrugsstation på Gammelgårdsvej 79 –
næsten lige rundt om hjørnet.
Genbrugsstationen på Gammelgårdsvej har åbent alle ugens dage mellem kl.
10 – 18.
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IT for @lle under lup
Af Berit/44D
En gruppe psykologistuderende fra
Roskilde Universitetscenter valgte
som en del af deres studium at lave
en kvalitativ undersøgelse af projektet //nethood, som IT for @lle er en
del af. //nethood er et fælles projekt
mellem
Foreningen
Nydansker,
Ungdommens Røde Kors, KAB og
Microsoft, som sigter på at styrke
IT-færdigheder hos unge af anden
etnisk baggrund end dansk, som
bor i udsatte boligområder.
De fleste //nethoods er imidlertid
ophørt på grund af manglende søgning fra målgruppens side. Det eneste der stadig er aktivt, er det i Farum Midtpunkt. Her har vi bredt
målgruppen ud til at omfatte alle
beboere – og for den sags skyld også
folk der bor uden for Farum Midtpunkt.
Ligesom
i
de
øvrige
//nethoods har søgningen fra de
unges side været minimal, men til
gengæld er der søgning fra en ældre
beboergruppe, som for de flestes
vedkommende ikke er vokset op
med de teknologiske muligheder der
nu er til rådighed, og som ønsker at
blive fortrolig med dem.

Sætternissen var på spil
Af Berit, Bladudvalget
I blokrådssag 434.d var der uheldigvis
faldet nogle linjer ud, som angav beløbsstørrelser på administrationsbidraget og
Furesø Boligselskabs andel heraf.
Denne fejl skyldes udelukkende Bladudvalget, idet blokrådssagen fra Niels’ side
indeholdt disse linjer.
Bladudvalget beklager fejlen!
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Rapporten foreligger nu, og nedenfor bringes en sammenfatning af
undersøgelsen.
De studerende har været på besøg
et par søndage, dels for at iagttage
undervisningen, dels for at tale med
såvel de frivillige (gruppeinterview)
som brugerne (enkeltinterviews).
Rapporten fremhæver især, at undervisningen foregår "i øjenhøjde"
som sidemandsoplæring. De frivillige har et bredt spektrum af viden og
kan derfor i vidt omfang hjælpe den
enkelte bruger med netop dét problem som vedkommende bakser
med. Traditionel "tavleundervisning"
benyttes sjældent; i stedet hjælper
hver enkelt frivillig én eller flere
brugere, som arbejder med opgaver
inden for den frivilliges kompetenceområde.
Såvel frivillige som brugere kan godt
lide den uformelle undervisningsform – man ved (næsten) aldrig på
forhånd hvad åbningstiden søndag
eftermiddag vil bringe. Man skal ikke tilmelde sig på forhånd, og man
skal ikke følge et længerevarende
undervisningsforløb. Begge parter
fremhæver den venlige og uhøjtidelige atmosfære som en væsentlig
grund til at komme igen.
Som supplement til rapporten kan
oplyses, at de frivillige i IT for @lle
kan undervise på såvel begynderniveau som højere niveauer. Så hvis
du sidder med et problem i f.eks. et
af Microsoft Office-produkterne eller
i et billedbehandlings-system, så
kan vi også hjælpe dig med det. Se
også annonce på side 6.


PCB-renovering i Birkhøjterrasserne
Af Bente Heltberg, PCB-følgegruppen
Pilotprojekter
De seneste målinger viser de laveste
resultater hidtil. Desværre er det
muligt, at de gode resultater skylder
årstidsvariationen – PCB’en afgasser
mindre, når bygningen ikke opvarmes så meget af solen. Men heldigvis er det også muligt, at det er
virkningerne af de mange tiltag til at
fjerne PCB’en. Det er kendt, at PCB
fortsætter med at afgasse selv når
hovedkilden er fjernet.
Lige nu er der sat gang i et forsøg
med en særlig pasta, der er udviklet
af NASA. Pastaen skal sidde på de
berørte områder i 3 uger, og derefter
fjernes. I de 3 uger sker en kemisk
reaktion, hvor kloren trækkes væk,
sådan at restprodukterne ikke er
miljøfarlige. Forsøget følges af målinger.
Afdækningen i de beboede boliger
I december 2010 blev der igen målt i
de beboede boliger. Der blev taget i
alt 17 målinger og gennemsnittet af
PCB indholdet i luften ligger på de
sammen niveau som sidste måling det aktuelle gennemsnit er 1060
ng/m3. Afdækningen er altså stadig
virksom, og nedsætter eksponeringen væsentligt.
Myndighederne
Sundhedsstyrelsen har den 4. januar 2011 udsendt en revision af det
faktaark, der beskriver retningslinjerne for PCB renovering i Danmark
med hensyn til indeklima. Det er
stadig de samme aktionsværdier,
der omtales.

Revisionen ændrer altså ikke grundlæggende ved vilkårene for renoveringen.
Opvarmning af de tomme boliger
De tomme boliger opvarmes, sådan
at der sikres minimum 19° C.
Følg sagen
For at beboerne kan holde sig orienterede, udgiver vi med jævne mellemrum et nyhedsbrev, der husstandsomdeles i Birkhøjterrasserne.
Derudover kan du altid finde referater, rapporter, resultater m.m. på
KAB’s hjemmeside. PCB-sagen i Farum Midtpunkt har sit helt eget område på hjemmesiden (skriv ”PCB” i
søgefeltet på forsiden af www.kabbolig.dk). Du kan også finde information på Midtpunktets egen hjemmeside www.farum-midtpunkt.dk.

VARMEØKONOMI
Status pr. 31. dec. 2010:
Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Underskud

kr.
kr.
kr.

8.528.069,8.276.687,251.382,-

Så skete det: Overskuddet i varmeregnskabet blev vendt til et underskud, men
det kommer nok ikke bag på nogen, med
de frostgrader vi havde i december.
Alligevel har Midtpunktet klaret sig rigtigt
godt – det kan du læse om i artiklen
”Sådan går det med varmeforbruget –
lige nu” på side 10.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2010 – 2011
Forventet

Aktuelt

2009-10

5000
4500
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3500

Vurdering af december 2010:
Det var en kold december – den
koldeste i mange år – og vi brugte
15 % mere varme end vi havde
budgetteret med.
Men i forhold til hvor koldt det var,
har vi faktisk sparet 11 %!!!
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i december var på
Budgettet for december var på
Merforbruget var således på
I december måned blev der brugt ca.
15 % mere fjernvarme end der er afsat i budgettet. Det har derfor været
nødvendigt at købe mere fjernvarme,
end vi havde regnet med – altså en
større udgift i december for at holde
varmen i vores boliger.
Overskuddet på varmeregnskabet fra
udgangen af november blev derfor
vendt til et underskud ved udgangen
af 2010, som det kan ses i faktaboksen ”Varmeøkonomi” på side ??.
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4.247 MWh (megawatt timer)
3.702 MWh
545 MWh
Det hele skyldes, at december måned
havde 626 graddage, hvilket er en hel
del mere end en ”normal” december,
der kun har 461 graddage – altså ca.
36 % flere graddage end normalt.
December måned har i gennemsnit
været godt 5 grader koldere end normalt.
Kompenseres for denne forskel, har
Midtpunktet sparet ca. 11 % i december måned – altså et rigtigt pænt
resultat – trods alt!


BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 435

BR-sag 435.a:
Administrationsbidragsbudget
Forslagsstiller: Niels 112E

Huslejekonsekvenser:
Forslaget har ingen huslejekonsekvenser.

Farum Midtpunkt betaler et administrationsbidrag til Furesø Boligselskab, størsteparten videresendes
til KAB, men da hvert lejemål betaler 3.978,00 kr. drejer det sig om ca.
5 mio. kr. Det beløb Furesø Boligselskab disponerer over, kan derfor
have en ikke ringe størrelse. Budgettet bør ved fremlæggelsen derfor
indeholde en orientering om, hvordan pengene fordeles, og hvordan
Furesø Boligselskab anvender deres
andel.

Afstemningstema:
Blokrådet vedtager, at budgetfremlæggelsen indeholder en note med
orientering om budgetstørrelsen af
Furesø Boligselskabs andel af administrationsbidraget og om hvad
pengene bruges til og om det sidste
FURBO regnskab herfor viser et
overskud.

DRØMMER JEG ELLER …
Hård nattefrost
har i flere dage
holdt fast på snedriverne
nede på Kærnehusets legeplads,
og på den isglatte Elefantsti
er beboerne på vej hjem stoppet op
og står som balletdansere
i stivnede positurer.
Men pludselig kommer en flok
børnehavebørn i farveglade flyverdragter løbende.
Skubber til de stivfrosne voksne,
som langsomt sætter sig i bevægelse,
mens der fra hjerteregionen
siver tynde striber blod
ud gennem deres dynejakker
Jeg tumler ud af sengen,
går hen til vinduet
og trækker gardinet fra.
Udenfor hvirvler sneen ned,
og himmel og jord står i eet.
Spørger mig selv:
"Drømmer jeg eller er jeg vågen?"
annelise, 2 c.
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 434 4. januar 2011

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra december 2010
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Driftsregnskab
b. Naturtrapper
c. Administrationsbidrag
6. Eventuelt

(Gerd/206G)
(Godk. u/bemærkn.)
(Godk. m/bemærkn.)

(afstemning:)
(18/0/0)
(16/0/2)
(afvist)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Gerd
Hans
Tina
B
Per
C
Hannelore
Poul Steen
11
Steffen
24
Thomas
25
Jes
Christian

Adr.
206G
222F
205C
15H
7E
8F
28B
143F
150D
149D

Telefon
44954775
44955320
44955432
95816107
36900584

Blok Navn
26
Mogens
Jakob
35
Anne
36
Tina
41
Hanne
Claus
43
Søren
45
Eva
Sv. Michael

Adr. Telefon
158B
161B 44955868
282E
294D 40961961
402F
402F
421F
448A
441A

Gæster:
Frank Carlsen, driftschef & Stig Bykilde, forretningsfører/KAB

1. Godkendelse af dirigent
Gerd/206G blev godkendt som dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
bemærkninger.

uden

3. Godkendelse af
referat fra december 2010
Referatet blev godkendt med følgende
tilføjelse:
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Fra Frank Carlsen/KAB er indkommet
følgende uddybning vedr. punktet:
Debat om 4.b
At ovenstående emne om videoovervågning henhører under både straffeloven og datalovgivningen og skal tages alvorligt. Brud på straffelovgivninger kan straffes med fængsel i op
til 6 måneder, og at brud på datalovgivningen kan medføre bødestraf.
At som øverste daglige myndighed
(regnes som ejer) er BR-FU dataan-

GRUNDLOVEN
Indledning
Mandag d. 29. januar 1973 afholdt
de på dette tidspunkt indflyttede
beboere i Farum Midtpunkt et møde, som behandlede konkrete synspunkter og konkrete forslag om beboerdemokrati. På mødet blev ”Forslag til oprettelse af blokråd og afdelingsforsamling” – også kaldet
»Grundloven« – vedtaget.
Mødet vedtog desuden følgende udtalelse:
Valgte beboere til afdelingsbestyrelsen forpligter sig til at følge de til enhver tid af blokråd og afdelingsforsamling trufne beslutninger.
Grundloven blev på afdelingsmødet
d. 8. maj 1974 bekræftet af beboerne. Den havde i forvejen været lagt
ud til debat blandt beboerne i Farum Midtpunkt for at se, om den
trængte til korrektion efter at have
været i kraft i et år.
På afdelingsmødet i april 1975 blev
det besluttet at nedsætte et udvalg
med den opgave at foreslå eventuelle ændringer i beboerdemokratiets
struktur og arbejdsform. Strukturudvalget og andre grupper i Farum
Midtpunkt udarbejdede i løbet af
1975 nye forslag til struktur for beboerdemokratiet.
På afdelingsmødet i april og maj
1976 vedtog beboerne indholdet af
nedennævnte grundlov. I mellemtiden havde forslaget været gengivet i
"Midtpunktet" og diskuteret på flere
blokrådsmøder.

Grundloven
§1
Beboerne i Farum Midtpunkt har
oprettet et blokråd til styring af beboernes fælles anliggender. Blokrådet er beboerdemokratiets øverste
myndighed.
§2
Formålet er:
 at sikre en decentralisering af
beslutninger, hvor dette er muligt
 at sikre en effektiv kommunikation beboerne imellem
 at sikre realiseringen af væsentlige fællesopgaver
§3
Blokrådet består af 2 repræsentanter for hver blok, dog har blok A 4
repræsentanter. Hver repræsentant
har én stemme. Blokrådsrepræsentanter i Blokrådet (BR) vælges
blandt og direkte af de enkelte beboere på husmøderne.
Stk. 2
Valgmetode og funktionsperiode for
de enkelte blokrådsrepræsentanter
afgør hver blok (husmøde) suverænt.
§4
Blokrådets arbejdsområde bestemmes af blokrådsrepræsentanterne.
Blokrådet er dog altid forpligtiget til
at beskæftige sig med de opgaver,
som – i henhold til lov om boligbyggeri nr. 83 af 19. marts 1975, boligministeriets organisationscirku1

lære samt de heraf afledte normalvedtægter for Farum Boligselskab –
er pålagt afdelingsmøder og afdelingsbestyrelser, jvf. nedenfor stk. 2,
3 og 4.

§5
BR konstituerer sig med den ledelsesform og forretningsorden, det
finder rimeligt, og som er i overensstemmelse med denne grundlov.

Stk. 2
Blokrådet udpeger Farum Midtpunkts repræsentant(er) i Farum
Boligsleskab.

Stk. 2
Det skal af forretningsordenen
fremgå efter hvilke regler, der kan
ske ændringer eller udskydelse af
forslag til beslutninger på dagsordenen.

Stk. 3
Blokrådet fører tilsyn med bebyggelsens
vedligeholdelsestilstand
og
pasning samt påser, at der er en
god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til selskabets ledelse.
Blokrådet kan inden for rammerne
af det godkendte driftsbudget træffe
beslutning om hvilke vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, selskabets
ledelse skal udføre i bebyggelsen.
Blokrådet skal orienteres om ledelsens ansættelse og afskedigelse af
ejendomsfunktionærer.
Stk. 4
Blokrådet kan vedtage, at der i bebyggelsen udføres rimelige moderniseringsarbejder eller kollektive anlæg. Såfremt Blokrådet tiltræder
den dertil svarende lejeforhøjelse,
skal selskabets ledelse søge forslaget gennemført. Uden samtykke af
Blokrådet kan sådanne arbejder ikke gennemføres, medmindre myndighederne meddeler tilladelse hertil
eller pålæg herom.
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Stk. 3
Forretningsordenen skal endvidere
rumme bestemmelser for, hvordan
BR kan uddelegere ansvaret for realiseringen af BR-beslutninger til udvalg og arbejdsgrupper.
Stk. 4
BR's møder såvel som arbejdsgruppemøder er åbne og skal annonceres i god tid forinden. Alle beboere
har taleret.
§6
BR kan beslutte at sende en sag til
urafstemning i bebyggelsen.
§7
Ændringer eller tilføjelser til denne
grundlov skal vedtages enslydende
ved almindelig stemmeflerhed på to
efter hinanden følgende ordinære
blokrådsmøder.

BLOKRÅDETS
FORRETNINGSORDEN
§1
Blokrådet er
øverste organ.

beboerdemokratiets

Stk. 2
Blokrådet (BR) fungerer som kontaktled mellem Farum Midtpunkts
beboere, Farum Boligselskab, KABs
administration og overordnede ledelse samt andre samarbejdsparter,
myndigheder og instanser.
Stk. 3
Enkeltpersoner eller grupper af personer i Farum Midtpunkt kan ikke
udtale sig på BRs eller Farum Midtpunkts vegne uden i den enkelte sag
at være bemyndiget hertil af BR.
§2
BR behandler sager, som rejses af
enkelte beboere, af udvalg og aktiviteter i bebyggelsen eller af blokkenes husmøder, og varetager i øvrigt
arbejdsopgaver i overensstemmelse
med »Grundlovens« § 4.
Stk. 2
Ved lejlighedsfraflytning foretages
eftersyn af lejligheden i overværelse
af fraflytteren. Eftersynet sker efter
retningslinjer, som er fastlagt af
administrationen og BR, og foretages af den, som af administrationen
er bemyndiget hertil. Fraflytteren
kan forlange, at en bisidder fra Boligudvalget deltager i fraflytningssagen. Såfremt Boligudvalget ikke kan
stille et medlem, udpeges en bisid-

der fra Blokrådets Forretningsudvalg (BR-FU).
§3
BR består af 2 repræsentanter fra
hver blok – Vestblok A har dog 4 repræsentanter. Hver repræsentant
har én stemme. BR-repræsentanterne vælges af de enkelte husmøder.
§4
BR holder ordinært møde én gang
om måneden. Mødeindkaldelse og
dagsorden skal udsendes til alle
husstande senest 7 dage før mødet.
Stk. 2
Dagsorden for næste BR-møde og
referat af det foregående BR-møde
offentliggøres normalt i beboerbladet
»Midtpunktet«.
Stk. 3
Bladet omdeles til alle husstande i
Farum Midtpunkt.
Stk. 4
Datoerne for BRs ordinære møder
fastlægges for ét kalenderår ad gangen senest i oktober af BR-FU i
samråd med Bladudvalget og Trykkeriet således, at stk. 2 og 3 kan realiseres. Planen offentliggøres i det
nummer af »Midtpunktet«, som udkommer i slutningen af november.
§5
Ekstraordinære BR-møder indkaldes af BR-FU således, at motiveret
dagsorden og eventuel dagsorden
3

kan være ude hos alle husstande
senest 7 dage før mødet. Ekstraordinært BR-møde indkaldes på baggrund af en skriftlig husmødebeslutning eller efter BR-FUs eget
valg. Der skal i indkaldelsen redegøres for nødvendigheden af, at sagen/sagerne behandles på et ekstraordinært BR-møde.
§6
Opstilling af dagsordenen for et ordinært blokrådsmøde
sker på
Blokrådets Forretningsudvalg første
ordinære mandagsmøde efter sidste
frist for indlevering af blokrådssager. Datoer for sidste frist for indlevering af blokrådssager fastsættes
for ét år ad gangen sammen med
datoerne for blokrådsmøderne. Fristen er kl. 1800. Blokrådets Forretningsudvalg kan afvise sager, der
ikke indeholder nødvendige økonomiske oplysninger, herunder huslejekonsekvenser.
Stk. 2
En sag kan kun optages på dagsordenen, hvis den offentliggøres i
»Midtpunktet« eller skriftlig offentliggøres for alle husstande senest 7
dage før mødet.
Stk. 3
For sager, som ikke er optaget på
dagsordenen, men som diskuteres
på BR-mødet, kan der ikke træffes
bindende beslutninger. De kan dog
tages under vejledende afstemning.
Stk. 4
BR-møderne starter normalt kl.
1930. Der kan ikke træffes beslutninger efter kl. 2230.
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Stk. 5
Der kan ikke træffes beslutninger
under Meddelelser eller under Eventuelt.
§7
Dagsorden for det ordinære BRmøde har følgende faste punkter:
1. Godkendelse af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat
4. Meddelelser og debat:
4.a Indlæg fra gæster
4.b BR-FU
4.c Andre udvalg
5. Blokrådssager
6. Eventuelt
§8
Beslutninger i BR træffes efter almindeligt stemmeflertal.
Stk. 2
Dirigenten afgør i samråd med forslagsstilleren afstemningsrækkefølgen for såvel forslag som ændringsforslag. Udsættelsesforslag og ændringsforslag kommer i nævnte
rækkefølge altid til afstemning før
det oprindelige forslag.
Stk. 3
BR er beslutningsdygtigt, når det er
lovligt indkaldt efter bestemmelserne ovenfor.
§9
For sager gælder, at såfremt mindst
¼ af de på afstemningstidspunktet
tilstedeværende BR-repræsentanter
stemmer for det, kan en beslutning
udsættes til et kommende møde, der
tidligst kan holdes to uger senere.
En sådan udsættelse kan kun finde
sted én gang i samme sag.

Stk. 2
Sager, som på grund af tidsnød udsættes uden behandling på et BRmøde, vil BR-FU foranledige taget op
på næste BR-møde. Sager, som har
været behandlet på et BR-møde, og
som BR udsætter i henhold til stk.
1, må forslagsstilleren i givet fald
selv foranledige taget op på ny på et
senere BR-møde.

én af de berørte parter fremsætter
krav herom. I disse tilfælde må alene trufne beslutninger refereres.

Stk. 3
Ændringsforslag og udsættelsesforslag, som ikke er vedtaget på et
husmøde, samt indsigelser til forretningsorden kan på et BR-møde
alene fremsættes af BR-repræsentanter, udvalgsmedlemmer under
hvem sagen henhører, eller medlemmer af BR-FU.

Stk. 2
BR-FU sørger for, at der udarbejdes
referat af BR-møderne, og at dette
udsendes til beboerne gennem
»Midtpunktet«, normalt inden næste
møde.

Stk. 4
Ændrings-, udsættelses- og andre
slags forslag vedtaget på et husmøde skal være BR-FU i hænde senest
kl. 1800 på dagen for BR-mødet, idet
BR-FU er til stede på BR-kontoret
fra kl. 1900. Sådanne forslag kan også lægges i BRs postkasse inden
denne frist. Forslagene vil da foreligge renskrevet og mangfoldiggjort
på BR-mødet.
Stk. 5
Forslagsstilleren til en blokrådssag
(eller en repræsentant for denne)
skal være til stede ved behandling af
sagen. Er dette ikke tilfældet, kan
sagen udsættes til det næste blokrådsmøde, såfremt dirigenten eller
én eller flere blokrådsrepræsentanter ønsker det.
§ 10
BRs møder er åbne. Dog sker behandlingen af sager vedrørende enkelte beboere for lukkede døre, hvis

§ 11
BR-FU fremlægger ved BR-møderne
en liste, hvorpå alle BR-repræsentanter indtegnes ved navn eller bomærke med tydelig og letlæselig
skrift.

Stk. 3
Referatet behandles og godkendes
på det følgende ordinære BR-møde.
Eventuelle rettelser optages i det
følgende referat.
§ 12
BR nedsætter udvalg og arbejdsgrupper i det omfang, BR skønner
det ønskeligt. I forbindelse med
nedsættelsen skal udvalgets/gruppens kompetence beskrives med
kommissorium, som forelægges BR
til godkendelse. Normalt resulterer
arbejdet i oplæg og forslag, som forelægges BR. BR-FU indkalder til
første møde i udvalg og arbejdsgrupper.
Stk. 2
I kommissorium for udvalg og arbejdsgrupper anføres sagsområde,
tidshorisont samt arbejdsbeskrivelse/forventet resultat. For udvalg og
arbejdsgrupper, hvortil der kræves
valg, skal kommissoriet desuden
fastsætte antal medlemmer, dog
højst 7.
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Stk. 3
Alle udvalg og arbejdsgrupper vælger af deres midte på det første møde en kontaktperson, som over for
eksterne interessenter tegner BR
under følgende forudsætninger:
1. Kontaktpersonen følger BRs direktiver og beslutninger, herunder vedtagne økonomiske rammer.
2. Kontaktpersonen sikrer sig inden møder eller samtaler med
eksterne interessenter opbakning i sit bagland ved:
 vedtagelse af BR-sag
 tilkendegivelse fra BR
 samråd med beslægtede udvalg
 samråd med BR-FU
 samråd med BR-sekretariatet
i prioriteret rækkefølge.
3. Al skriftlig kommunikation foregår via sekretariatet. Dette gælder såvel indgående som udgående post.
Stk. 4
Alle møder i udvalg og arbejdsgrupper er åbne. Alle beboere har taleret.
Mødetidspunkter og -sted oplyses i
BR-sekretariatet. Dog sker BR-FUs
behandling af personale- og personsager for lukkede døre.
Stk. 5
Udvalg og arbejdsgrupper afrapporterer minimum en gang i kvartalet
til Blokrådet om deres igangværende
arbejde, fortrinsvis ved deltagelse i
blokrådsmøderne, men ellers ved
skriftlig afrapportering, som offentliggøres i »Midtpunktet«.
Stk. 6
Såfremt et udvalg/en arbejdsgruppe
ikke respekterer et pålæg fra
Blokrådet om afrapportering, ned6

lægges det uden yderligere varsel.
Blokrådets Forretningsudvalg udarbejder blokrådssag med pålæg.
Stk. 7
Personer, som er valgt til eksterne
organer (bestyrelser, organisationer
og lignende), har status som kontaktpersoner.
§ 13
Repræsentanter for BR til valgte tillidshverv vælges på BR-møder uanset antallet af opstillede ved afstemning efter §§ 8 og 9.
Stk. 2
Til alle valgte tillidshverv skal kandidaterne præsentere sig og fremlægge deres linje for arbejdet. Dette
kan også gøres af kandidatens stillere. Præsentationen skal ske i
»Midtpunktet«, før valg kan finde
sted.
Stk. 3
Den maksimale valgperiode til de af
BRs udvalg, hvortil der kræves valg,
er 12 måneder. Genvalg kan finde
sted.
Stk. 4
Valg af repræsentanter for BR i organer uden for BRs regi sker for den
valgperiode, det pågældende eksterne organ har. Genvalg kan finde
sted.
§ 14
BR nedsætter hvert år i august et
økonomiudvalg på 3 valgte medlemmer, som tiltræder den 1. september. Det gamle økonomiudvalg
fratræder den 1. oktober. Udvalgets
opgave er at føre løbende kontrol
med anvendelsen af BRs dispositionskonto og at udarbejde budget og

regnskab herfor i samråd med BRs
udvalg og personale.
Stk. 2
BR-FU holder løbende Økonomiudvalget orienteret om BR-beslutninger med konsekvenser for BRs økonomi.
§ 15
Udbetaling af beløb fra BRs dispositionskonto kan først ske efter påtegning af regninger af et medlem af
henholdsvis BR-FU og Økonomiudvalget.
Stk. 2
BR-FU kan yderligere bestemme, at
et BR-udpeget medlem af et udvalg,
som ønsker at anvende penge fra
BRs dispositionskonto, skal påtegne
regninger, inden betaling finder
sted.
§ 16
BR-FU består af 4 personer, valgt af
de enkelte blokke på skift af og
blandt blokkens beboere. Valgperioden er 12 måneder. Den enkelte
blok kan normalt kun vælge én person pr. FU-periode. Det er dog i
undtagelsestilfælde, ved pludselig
opstået og ikke forudsigelig hændelse, muligt for blokken at stille suppleant for den resterende del af perioden.
Stk. 2
Udpegningen af BR-FU-medlemmer
går på skift mellem blokkene efter
følgende turnus: 16, 26, 36, 46.
Derefter 15, 25, 35, 45 osv., således
at der tiltræder et nyt BR-FUmedlem hver 3. måned.
Blok 36-31 samt A har skiftedag 1.
marts.
Blok 16-11 samt C har skiftedag 1.
juni.

Blok 26-21 samt B har skiftedag 1.
september.
Blok 46-41 samt A har skiftedag 1.
december.
Fratræder et BR-FU-medlem inden
for de første 6 måneder af valgperioden, overtager den efterfølgende
blok kun resten af perioden. Fratræder et BR-FU-medlem inden for
de sidste 6 måneder af valgperioden,
overtager den efterfølgende blok resten af perioden samt de efterfølgende 12 måneder.
Stk. 3
I forbindelse med dagsordenen for et
BR-møde meddeler BR-FU hvilken
blok, der står for tur. I tilfælde af, at
blokken er ude af stand til at stille
et BR-FU-medlem, meddeles dette
på BR-mødet eller senest 4 dage
derefter til BR-FU. BR-FU retter da
henvendelse til den næste blok, som
inden 10 dage derefter foretager valg
af BR-FU-medlem, subsidiært giver
BR-FU besked om, at man ingen
kan stille. Turen går da videre til
næste blok.
§ 17
BR-FU er BRs sekretariat og varetager således normalt alle praktiske
opgaver i forbindelse med BRmøder. BR-FU ekspederer BRs beslutninger og fungerer som BRs forretningsfører mellem BR-møderne,
herunder forestår korrespondancen
og anden kontakt med KAB og andre i det omfang, dette arbejde ikke
kan varetages af udvalg, arbejdsgrupper eller andre dertil særligt
udpegede.
Stk. 2
BR-FU mødes mindst en aften i alle
ulige uger – kl. 1830 – for at varetage
sine opgaver, herunder modtage
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personlige henvendelser fra beboere
i tiden 1900-2000, samt mødes med
udvalg og andre samarbejdsparter
efter aftale.
Desuden mødes BR-FU en time før
blokrådsmøder.
Yderligere samarbejde i BR-FU sker
via indbyrdes mail-kontakt.
P.t. er mødedagen mandag.
Stk. 3
BR-FU har pligt til at holde sig orienteret om, hvad der sker på ejendommen, samt om arbejdet i BRs
udvalg. BR-FU har derfor ret til at
indkalde driftsleder, driftschef, KAB
og udvalg/arbejdsgrupper til møde.
Stk. 4
BR-FU kan indkalde arbejdsgrupper
og udvalg til gensidig orientering eller skriftlig status efter behov. Udvalg og grupper høres af BR-FU ca.
én måned før en eventuel deadline
for udvalgets/arbejdsgruppens arbejde. BR-FU gennemgår med dette
for øje én gang om måneden listen
over BRs udvalg og arbejdsgrupper
og rykker for tilbagemeldinger fra de
udvalg, hvor det skønnes nødvendigt.

fremsendes til Økonomiudvalget.
BR-FU har sammen med Økonomiudvalget ansvaret for lønforhandlinger med BRs personale, driften af
BRs lokaler og aktiviteter i Servicecentralen samt behandlingen af
personalesager.
Stk. 7
BR-FU har ansvaret for, at alle sager behandles ved videresendelse til
udvalg eller arbejdsgrupper, eventuelt at der nedsættes et BR-udvalg til
behandling af den pågældende sag.
Er dette ikke muligt – fx. af tidsmæssige årsager – behandler BR-FU
sagen og orienterer BR ved først
givne lejlighed.
Stk. 8
BR-FU har pligt til at sørge for, at
BRs beslutninger udføres hurtigst
muligt, og at der herefter returmeldes til BR.
§ 18
BR og dets udvalg bistås i arbejdet
af en lønnet BR-sekretær. Dennes
arbejdsområde begrænses af den til
enhver tid gældende arbejdsbeskrivelse for BR-sekretæren.

Stk. 5
BR-FU har følgende dagsorden for
sine møder:
 Modtagelse af personlige henvendelser
 Gennemgang af mødeprotokollen
 Gennemgang af post
 Udveksling af information med
driftsleder, driftschef, KAB, udvalg eller arbejdsgrupper
 Eventuelt

§ 19
BR kan opløse sig selv, hvis ¾ af
samtlige mulige blokrådsrepræsentanter efter afstemning i hver enkelt
blok stemmer herfor.

Stk. 6
BR-FU har ansvaret for, at alt vedrørende
BRs
dispositionskonto

Denne forretningsorden er inklusive
alle ændringer fra december 1988 til
december 2010.
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§ 20
Ændringer i denne forretningsorden
kan ske ved ordinær behandling på
et BR-møde i overensstemmelse
med paragrafferne ovenfor.

svarlig, det vil i praksis sige, at de er
ansvarlige for at udpege en dataansvarlig person fra Driften, som har
adgang til de optagne data, dog under
særlige regler. Disse regler kan der
læses udførligt om på Datatilsynets
hjemmeside.
Det er derfor ikke muligt for den enkelte blok selvstændigt at beslutte indkøb og opsætning af videoovervågning.
Spørgsmål til Frank
Mogens/158B – indebærer det at den
dataansvarlige er en ansat fra driften?
Sv. Michael/441A – kan driften påtage sig denne opgave?
Frank/driftsleder – bekræftede, at
driften allerede har opgaven: Eksempelvis er vaskeriet videoovervåget.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Der var ingen gæster på dette møde.
4.b Blokrådets Forretningsudvalg

Udskiftning i BR-FU
De sidste måneder har det været vanskeligt at samle et fuldtalligt BR-FU.
Lene/Blok 13 og Henrik/Blok 23 har
begge vanskeligt ved at deltage i
mandagsmøderne på grund af job og
familiære forpligtelser. Henrik har
derfor med beklagelse meddelt at han
trækker sig af personlige årsager. Vi
håber at se ham i anden udvalgssammenhæng.
Blok 23’s plads skal overtages af en
repræsentant fra Blok 22 eller mere
sandsynligt Blok 21, da Blok 22 ikke
har været repræsenteret i blokrådet i
en længere periode og herudover har
fået lukket deres blokkonto på grund
af manglende regnskabsaflæggelse.

Det samme er tilfældet med Blok 12.
Blok 11 kan derfor indstille sig på at
skulle udpege et nyt BR-FU medlem
som kan overtage efter Lene.
Pladserne i BR-FU skal snarest muligt besættes. Blok 21 og 11 opfordres
derfor til hver at stille med et BR-FU
medlem i denne måned.

BR-FU erindrer om at der i januar
er indkaldt til følgende møder –
hvor alle FM-beboere er velkomne
 Friarealudvalget har møde 5. januar, kl. 16:30
 Strukturudvalget har første møde
11. januar, kl. 19:30
 Driftsbudgetudvalget har indbudt
til budgetmøde 25. januar, kl.
19:00
Vinteren har bidt sig fast
I december er brugt mange mandetimer på snerydning og glatførebekæmpelse. Indsatsen i de tidlige morgen- og aftentimer er gået ud over

ENERGIHJØRNET
Hvid jul er et smukt syn.
… Meeen!!! Meeen!!!
Det er en dyr fornøjelse!
Selvfølgelig får vi ikke lov til selv at
vælge… vi må følge naturens gang.
Til gengæld er det helt sikkert, at vi
får lov til at betale for herligheden.
… Og det kom vi til, for december
måned var så kold, at vi brugte for ca.
kr. 400.000,- mere i fjernvarme, end
vi havde regnet med.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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renholdelsen inde i blokkene, men i
blokke hvor der ved morgenrunderingen er konstateret hærværk, hensat
affald med mere, er der straks blevet
sat gang i udbedring af skaderne og
oprydning.
Vores ”gårdmænd” har fået meget
ros fra beboere som har påskønnet,
at man i Farum Midtpunkt er hurtigt
ude når sneen vælter ned.

ud af 8 boligselskaber i et forløb der
startede i marts måned, havde fået
opgaven med at købe et grundareal
og bygge samt administrerer 30 plejeboliger, første halvdel af 60 plejeboliger, samt opføre et serviceareal på
587 m² på Poppelvej i Lillerød, med
udsigt til også at få andel i byggeriet
af byggefelternes planlagte etagemeter
på 9.000 m².
Det er dygtigt arbejde af KAB, men
hvor kommer pengene fra og løber
Farum Midtpunkt en økonomisk risiko med denne satsning. Hvad vil vokseværket betyde for driften af Furesø
Boligselskab, skal der opbygges et
kontor med fast personale?
Svar: Stig Bykilde/KAB – oplyste, at
udgifterne til denne aktivitet hverken
kommer til at koste boligselskabet
eller for den sags skyld Farum Midtpunkt en krone.

Kør langsomt og hensynsfuldt på stamvejene
Heldigvis benytter mange af vore beboere dagligt containerne på stamvejene til afskaffelse af køkkenaffald,
papir, glas, småt brændbart og pap,
men det sker alt for ofte at hensynsløs kørsel får ”affaldsfolket” til at
springe for livet.
Godt nyt
Antallet af containerbrande i 2010 er
markant faldende i forhold til 2009 og
færre end i 2008.
2008: 22 brande i containere
2009: 37 brande i containere
2010: 17 brande i containere
Grafen er vist på side 7: NYT FRA BRFU & EJENDOMSKONTORET
4.c Andre udvalg

Spørgsmål fra Niels/112E
På det sidste BR – møde blev det næsten oplyst, at Furesø Boligselskab
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Plejeboligerne i Allerød finansieres via
lånoptagelse/kommunal garanti.

Orientering fra Hans/FURBO
Indlægget omhandlede Furesø kommunes kontakt til Furesø Boligselskab og Farum Midtpunkt med henblik på, at få ”os” på banen omkring
de tiltag der er forestående omkring
udviklingen af Farum Midtby, jf. arkitektkonkurrencen ”Farum i forandring” som løber af stablen i foråret
2011.
FURBO/KAB har deltaget i 2 møder
med forvaltningen i Furesø kommune, hvor man har spurgt ind til vores
ønsker i forbindelse med Bybækskoleområdets fremtidige udformning.
Til det første møde deltog arkitekten der skal formulere arkitektkonkurrencen. Det andet møde fandt
sted i december.
På begge møder drøftede man vores
boligområdes sammenhæng med det
øvrige Farum, med henblik på at få
samlet Midtby-området – herunder

mulighederne for få flere aktiviteter
og borgere ind i Farum Midtpunkt.
En af de muligheder der blev drøftet
var muligheden for at ombygge en bolig blok til plejeboliger, da alle prognoser viser at kommunen meget snart
kommer til at mangle op til 80 plejeboliger.
På mødet var både Gerd og jeg åbne
for at ombygning kunne være en mulighed, men det kræver selvfølgelig at
blokrådet/beboerne har været inde
over – inden der kan gives tilsagn,
sagde Hans.
Gerd,FURBO – tilføjede, at der også
er mulighed for at ombygge eksisterende boliger/institutioner til ”oldekoller”. Et emne hun vil tage op på
næste møde i ”miljø-gruppen”- hvor
FAU, BOU & BR-FU drøfter fondsstøttemuligheder med KAB.
Hans/FURBO - fortalte også, at FM
for tiden ikke har tilstrækkeligt af den
type boliger der efterspørges: Boligsøgende efterspørger i vid udstrækning
2½ – 3 værelses boliger, så udlejningssituationen er, trods de mange
initiativer der er taget de sidste par
måneder, stadig kritisk.
Hvad angår ombygning af store boliger, undersøgte vi tilbage i 80’erne
om det kunne lade sig gøre at ombygge dem, det viste sig dog at blive så
dyrt at vi ikke kunne forsvare at
iværksætte arbejdet.

Debat:
Berit/44D – spurgte til, hvor mange
tomme lejligheder vi har – udover
dem der ikke er genudlejet i Birkhøjterrasserne – og hvilken type bolig
har vi vanskeligst ved at udleje?
Gerd/FURBO – Pr. 1. januar 2011, er
antallet af tomme boliger med tab
opgjort til 54 stk. De lejere der flytter
ind i Farum Midtpunkt i denne tid
efterspørger boliger i ét plan.

5. Blokrådssager
BR-sag 434.a:
Driftsregnskab 2009-10
Ingen spørgsmål til hverken forretningsfører eller driftschef.
Berit 44/D - spurgte til, hvor mange
der havde rekvireret hele regnskabet.
Inga/BR -sekr. – under 10 har hentet
det i Servicecentralen. 7 har rekvireret det i pdf-format.
Afstemning: Taget til efterretning. 18
stemmer for, 0 imod og 0 undlod at
stemme
BR-sag 434.b:
Naturtrapper ved Slangerupvej
Sv. Michael/Blok 45 – vi mener, at
fokus på de arbejdsopgaver der er til-

VANDSTATUS
Situationen pr. 31. dec. 2010:
Juni 06 – dec. 06:(ref.)
122.879 m3
Juni 09 – dec. 09:
109.260 m3
Juni 10 – dec. 10:
92.116 m3
Besparelse
i forhold til sidste år:
Besparelse
i forhold til referenceåret:

ca. 16 %
ca. 25 %

Som skrevet tidligere er den reelle
besparelse ca. 4 procentpoint mindre,
da en del af besparelsen skyldes de
p.t. mange tomme lejligheder.
Tages der højde for det, kan årets
besparelse i forhold til referenceåret
gøres op til ca. kr. 1,5 mio.
Én m3 vand koster kr. 57,50.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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af snavs med mere er en del af projektet.
Repræsentanterne fra Blok 45 fremhævede, at de med deres krav ikke er
ude på at pege fingre ad projektdeltagerne.
Flere fandt det urimeligt, at beboerne
finansierer et sådant projekt via huslejemidler og efterlyser midler til sociale tiltag fra kommunen.
Afstemning: Vedtaget med 16 stemmer for, 0 imod og 2 undlod.
BR-sag 434.c:
Administrationsbidragsbudget
Korrektion: Ved en fejl er de med
kursiv markerede ord/tal ikke kommet med i den i MP 434 med mere
annoncerede BR-sag:

knyttet lommeprojektet skal være i
nærområdet, gerne i form af rengøring/graffiti afrensning, da vi ønsker
synlighed. Men det har vi sagt før
under BR-sag 430.a: Frigivelse af
midler til lommeprojektet.
Herefter debat om hvad lommeprojekt
drengene reelt må udføre af arbejdsopgaver.
Flere fremhævede, at det er vigtigt at
de unge også udfører arbejder i det
grønne område, at anlægget af krydderihaven med de unges medvirken
er en succes, ligeså med udskiftningen af trappetrinnene på voldanlægget. Her er ved hjælp af sponsormidler fra en lokal leverandør blevet indsat metalplade på trinnene, med
drengenes navne indgraveret. Men
der var også enighed om, at det er
vigtigt med synlighed: De unges indsats skal ses af andre unge, og det er
selvfølgeligt at renholdelse/fjernelse
16

”Administrationsbidragsbudget
Forslagsstiller Niels 112E
Farum Midtpunkt betaler et administrationsbidrag til Furesø Boligselskab, størsteparten videresendes til
KAB, men da hvert lejemål betaler
3.978,00 kr. drejer det sig om ca. 5
mio. kr. Det beløb Furesø Boligselskab
disponerer over kan derfor have en
ikke ringe størrelse. Budgettet bør ved
fremlæggelsen derfor indeholde en
orientering om hvordan pengene fordeles og hvordan Furesø Boligselskab
anvender deres andel. Forslaget har
ingen huslejekonsekvenser.
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager, at budgetfremlæggelsen indeholder en orientering
om budgetstørrelsen af Furesø Boligselskabs andel af administrationsbidraget og om hvad pengene bruges til
og om det sidste regnskab herfor viser et overskud.”
Under debatten opstod tvivl om fortolkningen af afstemningstemaet og

hvad forslaget reelt ville koste at
praktisere: Er optryk af eller en
sammenskrivning af budgettet i
Midtpunktet er eksempelvis ikke udgiftsneutral.
Tina/205C – foreslog en klumme i
Midtpunktet hvoraf tydeligt fremgår,
at budgetter/regnskaber kan rekvireres ved henvendelse til blokrådssekretariatet.
Berit/Bladudvalget – selvfølgelig kan
der komme en klumme med i Midtpunktet. Jeg går ud fra at det kan
sekretariatets medarbejder ”fikse”.

vi har haft frostsprængninger, og at
der er løbet vand ned i undergrunden. Kan man fra vandværket få refunderet nogle af omkostningerne ved
nedbruddet – eksempelvis statsafgiften eller andre afgifter, så vi kan få en
mindre betaling end fuld pris?
Frank/KAB – Vi har jo ikke ledt det
ud i kloakken – så jo, vandafledningsudgiften måske, men der er også en masse bevisførelse, og vi arbejder på sagen i driften.

Herefter valgte dirigenten – med henvisning til Forretningsordenens § 9.
stk. 5 * – at udsætte sagen.
* Stk. 5. Forslagsstilleren til en
blokrådssag (eller en repræsentant for
denne) skal være til stede ved behandling af sagen. Er dette ikke tilfældet,
kan sagen udsættes til det næste
blokrådsmøde, såfremt dirigenten eller
én eller flere blokrådsrepræsentanter
ønsker det.
Afstemning: Ikke sat til afstemning.
Årsag: Forslagsstilleren var ikke til
stede til besvarelse af spørgsmålene
fra BR-repr.
6. Eventuelt
Gerd/206G – Jeg vil gerne bede
Bladudvalget om – af hensyn til nye
beboere – bagerst i bladet, at bringe
en liste over datoerne for årets Blokrådsmøder.
Mogens/158B – I Midtpunktet 434,
side 11 – orienterer Teknik/ Miljøudvalget om vores problemer med afkøling af fjernvarmevandet. Sidste år
betalte vi en bøde på 250.000 kr. af
samme årsag. Det er mange penge, så
derfor bør man følge de råd der gives
til mindskning af problemet.
Et andet sted står om vandspild, at

Søren/Blok 43 – Husmødet har opfordret mig til at spørge hvilket erfaringer Blok 46 har med pilotprojektet
dørtelefoni?
Salen – Det er ikke kommet i gang,
endnu.
Thomas/143F – Hvad er overlevelsesraten på dørtelefonerne? Jeg har indtil nu konstateret at mange allerede
er afgået ved døden.
Frank/Driftschef – Den er ikke god og
slet ikke fjedrene, men vi gør en masse tiltag for at få fat i dem der hærger
anlægget. I øjeblikket går det værst
ud over karmoverførslerne. Jeg har
en alenlang liste over hærværket og
det er ikke godt.
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Dirigenten oplyste, at hun troede anlægget blev dyrere end budgetteret.
Sv. Michael/441A – har boet i Rødovre, hvor der blev sat dørtelefoner op,
overlevelsesraten under opsætningen
var i lighed med her ikke særlig stor,
men i det øjeblik der blev aflåst gik
politiet meget aktivt ind, da hærværksmændene nu kunne sigtes inden for straffelovens alvorligere paragraffer. Effekten kom hurtigt og der
røg kun 2 døre efterfølgende.
Mogens/158B – er det rimelig, at når
en beboer klager over Brunatas aflæsning af varmemålere, sættes
samme firma til at kontrollere aflæsningens korrekthed?
Frank/KAB – henviste til at der er en
klar procedure for hvordan man behandler klager i Beboerklagenævnet –
herunder krav til bevisførelse.
Søren/421F – kan kraftigt opfordre
til, at man selv efterkontrollerer sine
målere.
Det gjorde jeg i år, da mit forbrug
så lidt voldsomt ud. Der viste sig, at
en af mine målere slet ikke var oppe
på det tal som Brunatas aflæsning
viste. Aflæseren havde – viste det sig
– målt det samme tal 2 gange. Jeg fik
rettet fejlen hos Brunata, men jeg
ærgrer mig over ikke tidligere at have
kontrolleret tallene, for der kan have
været fejl før.

ningen af ramperne ved nord-enden
af henholdsvis Blok B & C uden at
blokken (-ene) er orienteret.
Herefter debat hvoraf fremgik:
1) at der i Midtpunktet er blevet orienteret om nedtagningen.
2) at opsætning af nye ramper kræver en BR-sag.
3) at det er en fejl at ramperne ikke
er nedtaget før nu.

Flere BR-repræsentanter kom i deres indlæg ind på:
4) at ramperne i sin tid blev opsat
midlertidigt, i forbindelse med en
Byggeskadesag,
5) at konstruktionen har forvoldt
bygningsskade på betondelene
som skal udbedres nu,
6) at der i vest-blokkene er elevator(er), som handicappede kan
bruge.
Debatten viste også:
7) at handicappede ikke har gode vilkår i Farum Midtpunkt – hverken i
terrassehusene
eller
i
Vestblokkene.

Viljen til at gøre noget for at bedre
vilkårene for bevægelseshæmmede
er til stede, men det koster mange
penge at ændre på adgangsvejene,
og dem har vi ikke.

Steffen/28B – enig med Søren, og kan
som han opfordre til, at man kontrollerer sine målere jævnligt, både hvad
angår varme og vand.
Hannelore/7E – har, med reference til
sin nabo, gode erfaringer med Brunatas vilje til at rette fejl.
Hannelore & Steen/Blok C – undrer
sig på husmødets vegne over nedtag18

BR-MØDER 2011
4. januar
3. februar
5. april
5. maj
4. august
1. september
1. november 1. december

3. marts
7. juni
4. oktober

Farum Midtpunkt i sne og is
Fotos af Gerd Karlsen
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BEBOERHOTEL
Depositum: 200 kr.
1 eller 2 personer: 100 kr. pr. nat.

Personlige henvendelser:
Mandag
Torsdag

Leje sker gennem Ejendomskontoret.
Værelserne er møblerede, har dynetæpper
og hovedpuder; toilet med håndbruser.
Beskedent, men pænt. Værelserne er røgog dyrefri.

Henvendelser på mail, telefon eller mobil:
Sekretæren træffes sædvanligvis
mandag – torsdag
0900 – 1600

BLADUDVALGET
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4495 4887 / Fax 4495 6864
Mail: bladudvalget@farum-midtpunkt.dk
BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4495 4887 / Fax 4495 6864
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
BR-FU træffes i Blokrådets Sekretariat
mandag i ulige uger
1900 – 2000
samt før blokrådsmødet
1900 – 1930
(se datoer i kalenderen s. 23)
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl Tlf
Steffen
28B
3690 0584
Ikke oplyst ved redktionens slutning
Susanne
296B 2272 9258
Hanne
402F 3690 1988

Blok
11
21
36
41

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok C
01.06.12 – 31.05.13
Blok B
01.09.11 – 31.08.12
Blok 35
01.03.11 – 29.02.12
Blok A
01.12.11 – 30.11.12
Besked om medlemskab af BR-FU skal
gives i god tid, da turen ellers går videre til
næste blok.
BLOKRÅDETS SEKRETARIAT
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4495 4887 / Mobil 2423 4106
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
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1200 – 1800
1400 – 1800

I Sekretariatet kan du få information om alt i
Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om beboerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til
blokrådssager m.v.
Desuden laves annoncer og meddelelser til
ITV, fotokopiering, op- og nedfotografering,
husmødeindkaldelser, brevpapir, indbydelser, sange, blok-hæfter og plastlaminerede
dørskilte. Vi har farveprintere i både A4 og
A3. Fax og email sendes og modtages.
”BLØD GÅRDMAND”
Anita Nielsen

telefon: 2058 6048

BOLIGNET
Ved problemer kontakt
Dansk Kabel TV
telefon: 3694 9494
eller læs bloggen:
http://bolignet.farum-midtpunkt.dk
BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

0900 – 1800
1000 – 1400

EJENDOMSKONTOR
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk
Personlige henvendelser:
Mandag – fredag:
Mandag tillige:

0730 – 1000
1600 – 1900

Telefoniske henvendelser:
Mandag – torsdag:
Fredag:

1230 – 1430
1200 – 1300

Man kan altid indtale sin besked på telefonsvareren uden for åbningstiderne.
Husk navn, adresse og telefonnummer.

FALCK-VAGTEN
Vagttelefon ved vandskade, skader efter
brand, elevatorstop, TV-udfald, manglende
vand/varme o.l. katastrofer:
Telefon: 7024 4510,
abonnementsnr.: 18 20 30 40
FARUM ITV
Farum ITV sender
døgnet rundt på kanal
68, frekvens 847.
Farum ITV er bebyggelsens interne infokanal.
Henv.: BRs Sekretariat

GENBRUGSEN
Paltholmterrasserne 2A
Telefon: 2336 6642
Åbningstider:
Mandag, torsdag, fredag:

1100 – 1700

Vi køber ikke, men tager med glæde imod
næsten alt. Køb/byt ting og sager, andre
afleverer. Omsyninger og småreparationer
af tøj foretages.
Genbrugsen drives af frivillige.
tlf.: 4495 4887.

FORKORTELSER
BFU
Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg
BL
Boligselskabernes Landsforening
BNU
Bolignetudvalget
BR
Blokrådet
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg
BRM
Blokrådsmøde
BRS
Blokrådssekretariatet
BU
Bladudvalget
BUU
Børne- og Ungdomsudvalget
DBU
Driftsbudgetudvalget
DSVKU Det særlige Varmeklageudvalg
EJK
Ejendomskontoret
FAU
Friarealudvalget
FURBO Furesø Boligselskab
FK
Furesø Kommune
FM
Farum Midtpunkt
FV
Fjernvarmeværket
HCU
Handicapudvalget
HUU
Hundeudvalget
ITA
IT for @lle
KAB
Københavns Almindelige Boligselskab
KAU
Katteudvalget
KTU
Kulturudvalget
LLO
Lejernes Landsorganisation
MP
Beboerbladet Midtpunktet
NB
Nærbiksen
SC
Servicecentralen
SH
Spisehuset
SL
Selskabslokalerne
STU
Strukturudvalg
TMU
Teknik/Miljø Udvalget
ØU
Økonomiudvalget
FURESØ KOMMUNE
Boligsocialt innovationsprojekt
Rasmus:
Telefon:
7216 5177
Mail:
rtn@furesoe.dk

IT FOR @LLE
Netcaféen i Servicecentralen
alle aldre
Søndag

1400 – 1600

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V.
Telefon: 3363 1000
Mail: kab@kab-bolig.dk
KATTEPROJEKTET
Blokrådets projekt vedrørende vilde/bortløbne katte. Modtagelse,
fodring m.v. af bortløbne tamkatte
koster 75 kr. pr. påbegyndt døgn i
gebyr ved udlevering af katten
til ejeren.
Henvendelse:
Annelise & Asger

telefon 4035 0309

KLUBBER
Backgammon klubben
Sidste torsdag i måneden kl. 1900
i Seniorklubbens lokaler i nr. 215
Kontakt: Per
telefon 4499 1157
Dartklubben
Nygårdterrasserne 228A
Farum Dart Klubs formål er
at fremme kendskabet til
Dart under Dansk Dart Union.
Vi spiller og hygger mandage og torsdage
1930 – 2200. Medlemmer kan optages det
år, de fylder 10 år.
Kontingent (½ år) 300,- kr. senior,
125,- kr. junior (u. 16 år).
Formand:
Karsten Jørgensen 267D,

tlf.: 4495 8426.
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Fiskeklubben
Nygårdterrasserne 219A
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100
Litra X
Nygårdterrasserne 228A
Klub for interesserede i jernbaner i størrelse
H0. Der køres og bygges for medlemmer
torsdage kl. 1900 – 2200 samt efter aftale.
Kontingent: senior: 200,- kr. og junior: 100,kr. pr. kvt.
Kontaktperson: Bo Damgård tlf.: 4495 0627.
Seniorklubben Farum Midtpunkt
For alle borgere i Furesø Kommune over
50 år. Fast mødedag tirsdag kl. 1300 i nr.
215. Ring og hør om aktiviteterne og medlemskab hos formand
Bjarne Stubbegaard, 119F tlf.: 4013 9466

Det er ikke tilladt at stille u-indregistrerede
køretøjer i P-kældrene.
Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr.
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md.
Nøgler til elevatorer fås på Ejendomskontoret for 100,- kr.
Tilladelse til parabolopsætning fås hos
driftschefen i KAB.
Hunde- og kattehold skal tilmeldes lejemålet på Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt).

RADIO/TV & TELEFONI
Dansk Kabel TV telefon: 3694 9494
YouSee
telefon: 8080 4040
www.yousee.dk
TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV:
Oprettelse:
595,- kr.
Pakkeskift:
295,- kr.
Grundpakke:
Mellempakke:
Storpakke:

49,72 kr./md
181,93 kr./md
279,34 kr./md

Abonnement betales kvartalsvis forud.
NÆRBIKSEN
Nygårdterrasserne 212
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405
Åbningstider
Mandag – fredag
Lørdag:
Søndag:

0900 – 1900
0900 – 1800
0900 – 1600

YouSee Plus
kræver minimum mellempakke;
kontakt YouSee direkte.

Udbringning 25,- kr. Ring onsdag eller fredag kl. 1000 – 1200
og få varerne bragt om eftermiddagen. Dankort-automat.
Lynlotto og tips.
Købmænd: Seref og Ergin
POLITI / ALARMCENTRAL
Øjeblikkelig fare:
Anmeldelser:

SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206

Ring 112
Ring 114

PRAKTISKE TIPS
Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i
pulterrummene. Strømmen går over fællesmåler og afbrydes regelmæssigt.
Postkassen ved Ejendomskontoret tømmes
mandag – fredag kl. 1730.
Nøgler til knallertbure i P-kældrene fås på
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr.
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Telefoni leveret af Dansk Kabel TV
Oprettelse:
99 kr.
Portering af telefonnummer:
300 kr.
Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere information og priser.

Selskabslokalerne lejes
ved henvendelse til Ejendomskontoret. Plads til 75
personer.
To velmøblerede sale,
garderobe og toiletter.
Alt i service og køkkengrej, 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 4967, 4495 7022
Åbningstider:
Mandag – torsdag 1200 – 2300
Fredag og lørdag 1200 – 0200
Søndag
1200 – 2100
Farum Midtpunkts mødested, hvor man kan
spille backgammon og billard.
Restauratør: Ole Poulsen
SSP – OPSØGENDE MEDARBEJDERE
vedrørende børn og unge:
Direkte telefon: 7216 4396
VARMESTUEN
Nygårdterrasserne 213

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK
Officiel hjemmeside med nyt om Farum
Midtpunkt, beboerannoncer, alt om beboerdemokratiet, praktiske oplysninger m.v.
Henvendelse: Blokrådets Sekretariat

KALENDER FOR FEBRUAR 2011
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

19:30

SC

1.
2.
3. BR-møde
4.
5.

VASKERIET
Paltholmterrasserne 23
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.
VEDR. »MIDTPUNKTET« 435 OG 436
MP 435 husstandsomdeles 27.01.11
Fotos:
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

Inga
RC Grafisk
1625
Farum Midtpunkt

14.02.11 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg
til MP 436, der udkommer 24.02.11.
Overholdes afleveringsfristen ikke, kan
Bladudvalget afvise stoffet.
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail.
Mail: bladudvalget@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 cd-rom.

6. IT for @LLE
7.
8. Strukturudvalg

19:30

SC

9. Friarealudvalg

16:30

SC

10.
11.
12.
13. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

14. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

15. Teknik/miljø-udv. 16:30

Eftertryk kun tilladt med nøjagtig kilde- og
forfatterangivelse.
Originale tegninger må kun bruges af andre
efter indhentning af tilladelse.

SC

16.
17.
18.
19.
20. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

21.
22.
23.
24. MP 436

Ansvarshavende: Berit, 44D
Øvrige bladudvalg: Blokrådssekretariatet

14:00 – 16:00 SC

Husstandsomdeles

25.
26.
27. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

28. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

De af redaktionen fremførte synspunkter i ord og illustrationer dækker ikke nødvendigvis beboernes holdninger!
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