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Det var vist ikke meningen
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I skal selv – Superman kommer ikke
Prioritering ønskes
Rådgivning og vejledning – ikke udrykning
Gartnerne har travlt med beskadigede træer og meget andet
Blokrådssager
Vi bruger stadig for meget vand, så undgå vandspild
Referat af Blokrådsmødet 2. februar 2016
Praktiske oplysninger

AFDELINGSMØDE
Af BR-sekretariatet, BR-FU og Hans/38 2.R, afdelingsbestyrelsesformand

Indkaldelse til ordinært møde torsdag den 3. marts 2016
I forbindelse med blokrådsmødet torsdag den
3. marts 2016 afholdes i
henhold til vedtægterne
for Furesø Boligselskab
obligatorisk afdelingsmøde kl. 1900.

Der indkaldes hermed til mødet med følgende endelige dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde
3. Godkendelse af afdelingens budget for 2016-2017
Budgettet behandles i detaljer på det efterfølgende blokrådsmøde
Regnskabet for 2014-2015 fremlægges til orientering
4. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen
Du kan opstille eller lade dig opstille på selve mødet
På valg for 2 år er:
Per/15H, Kirsten/34F, Erik/80F, Thomas/143F,
Jakob/161B, Anne Charlotte/239A, Stig/449A
Herudover består afdelingsbestyrelsen af:
Bent/34D, Berit/38 2.S, Christian/149D, Gerd/206B,
Hedy/104A, Steffen/300B og Michael/452D
6. Valg af formand
Du kan opstille eller lade dig opstille på selve mødet
På valg for 2 år er: Hans/38 2.R
7. Eventuelt.
Alle beboere har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet.
Hver lejlighed har 2 stemmer.



Den 3. marts 2016 afholdes også afdelingsbestyrelsesmøder:
Afdelingsbestyrelsesmøde afholdes kl. 1830-1900.
I umiddelbar forlængelse af blokrådsmødet
samles afdelingsbestyrelsen til nyt møde.
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Teknik/Miljø Udvalget ser ind i fremtiden
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget
Teknik/Miljø Udvalget (TMU) ser ind i
fremtiden. Nogen vil måske mene, at
det burde vi have gjort for lang tid
siden. Her vil TMU dog gerne have en
vis portion realisme i sin optik, før
ideer bliver præsenteret for beboere
og blokråd.
Vi er nu så langt fremme med nogle
grønne tiltag, at vi gerne vil introducere:
 Etablering af ladestandere i Farum
Midtpunkt
 Dele el-bil med fast base i Farum
Midtpunkt
 Etablering af solceller på tagene
 Måling af el-forbrug i lejligheder
Etablering af
ladestandere til el-biler
Hvis vi ser ind i fremtiden, er det
TMU’s opfattelse, at på sigt vil de fleste biler i gadebilledet være el-biler.
Det har man sagt i flere i år, og det er
heller ikke sikkert, at det ligger lige
om hjørnet. Men det kommer, og det
vil ske i takt med udviklingen af mere
effektive batterier.
TMU har da også sporet interesse fra
beboere om p-pladser med mulighed
for at oplade el-biler, og de første ppladser med forsyning fra egen elinstallation er da også allerede oprettet, efter der er søgt om tilladelse hos
boligselskabet.
TMU vil dog gerne understøtte Farum
Midtpunkts grønne profil og har derfor planer om – som start i én blok –
at etablere et mindre antal ”offentlige”
ladestik ved p-pladser forbeholdt elbiler, til gavn for beboere, der ikke
selv vil ofre penge på en installation,
og til glæde for gæster der måtte
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komme til Farum Midtpunkt i el-bil.
Et koncept, der ved succes kan udbredes til hele bebyggelsen.
Brugere af ladestandere kommer selv
til at betale for el-forbrug hos det selskab, der har installeret standerne.
TMU forventer at kunne fremlægge
forslag om ladestandere på Blokrådsmødet i april måned.
Dele el-bil med fast base i FM
TMU foreslår at én af p-pladserne
med ladestik forbeholdes en dele elbil med fast base i Farum Midtpunkt.
Bilen – der hentes og afleveres i Farum Midtpunkt – vil kunne lejes på
timebasis, dagsbasis, for en weekend
eller mere. Og det kommer ikke til at
kræve medlemskab, abonnementsudgifter eller på anden måde binding
med faste udgifter for beboere, der vil
benytte sig af muligheden.
Med en dele el-bil i bebyggelsen vil
beboere uden bil få nem adgang til
leje af bil – endda en el-bil. Og beboere med traditionelle benzin- eller dieselbiler får mulighed for nemt at prøve, hvordan det er at køre el-bil. Måske er det en sådan, man tænker på
næste gang, der skal skiftes bil.
Dele bil-ordningen bliver uden udgift
for Farum Midtpunkt, der blot skal
stille en p-plads med lademulighed til
rådighed. TMU forventer, at forslag vil
komme på dagsordenen på BR-mødet
i april måned som en integreret del af
forslaget om ladestandere.
Solceller på tagene
TMU har længe haft solceller i støbeskeen, men uafklaret lovgivning har
lagt hindringer i vejen. Da det imidlertid nu ser ud til, at en klaring er på

der vil komme til at danne grundlag
for efterfølgende BR-sager.
Første BR-sag vil sandsynligvis blive
sat på dagsordenen på BR-mødet i
maj. Her vil TMU anmode om bevilling til igangsættelse af rådgiver med
verificering af grundlaget for solcelleanlægget, herunder blandt andet log
af el-forbrug gennem et par sommermåneder.
vej, er TMU gået i gang med sonderinger.
Det er planen, at solcellerne først og
fremmest skal dække en del af elforbruget til fællesanlæg som lys i pområder, på gangstrøg og i fællesrum
– herunder ejendomskontorets lokaler. Endvidere el til vaskeri, ventilation og cirkulationspumper på varmesystemerne.
En forudsætning for optimal løsning
er imidlertid, at brug af el sker samtidigt med, at elektriciteten bliver produceret i solcellerne. Vi skal derfor
afpasse solcelleanlæggets kapacitet,
så vi minimerer perioder, hvor vi producerer mere el, end vi selv kan bruge. I givet fald skal vi nemlig sælge
overskydende el til forsyningsselskabet. Og det sker til en ikke særlig favorabel pris.
Det betyder at fokus retter sig mod
dagtimerne. Og her kan lejlighederne
komme på tale. Det, vi har i tankerne, er forbrug til køle-fryseskabe, TVapparater, computere, køkkenmaskiner og nok også en mindre del til lys.
Derfor arbejder vi på en løsning, som
omfatter både fællesanlæg og lejligheder. Summa summarum skal det i
sidste ende selvfølgelig blive til økonomisk gevinst for beboerne.
TMU planlægger at kunne uddele et
notat for interesserede beboere på
BR-mødet i april måned – et notat,

Ved tilfredsstillende resultat af verificeringen er det planen at fremsætte
BR-sag om igangsættelse af solcelleanlægget på BR-mødet i september.
Hvis BR-sagen vedtages, forventes
anlægget at kunne tages i drift i forsommeren 2017.
Måling af el-forbrug i lejligheder
TMU har længe haft ønske om, at
måling af el-forbrug i lejligheder skulle flyttes fra forsyningsselskab til i
eget regi på samme måde, som det i
dag sker med måling af vand- og
varmeforbrug.
Forsyningsselskabet har imidlertid af
gode grunde lagt hindringer i vejen,
da det har været – og stadig er – en
god indtægtskilde. En indtægt som
TMU hellere ser komme beboerne til
gode.
Her lysner det også. Der er udsigt til,
at de sidste hindringer vil kunne ryddes af vejen. Samtidigt vil en ændring
af afregningsformen også være en
forudsætning for, at den producerede
el på solcelleanlægget kan anvendes i
lejlighederne.
Ændring af afregningsformen vil derfor blive en integreret del af BRsagerne om solcelleanlægget og dermed også følge tidsplanen for solcelleanlægget.
Det er en spændende
tid, vi går i møde!
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Furesø Kommune
Plan og Byg
Hørmark 2
3520 Farum
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Høringssvar til Lokalplan 124 – Bybækgrunden
Hermed høringssvar til lokalplan 124 fra Blokrådet, Farum Midtpunkts beboerdemokratiske
forsamling:
§ 5 Vejforhold og parkering
Parkering, § 5.5
Kommentar: P-pladser og vendepladser bør anlægges med græsarmeringssten, klostersten,
således at de fremtræder som grønne parkeringspladser; undtaget fra dette er handikapparkeringspladserne. Dette giver mulighed for en stor grad af nedsivning og fordampning af regnvand fra flader, hvor vandet ellers vil løbe direkte til kloak.
Eksempler: http://www.pricerunner.dk/cl/1298/Belaegningssten?attr_57197903=57197904
§ 7 Bebyggelsens omfang og placering
Bygningshøjde – § 7.8
Kommentar: En bygningshøjde på 3 etager samt tag med hældning vil bryde den brede, grønne udsigt fra øverste etage i de sydligst beliggende boliger i Paltholmterrassernes terrassehuse, hvorfor en bygningshøjde på 2 etager samt tag med hældning anbefales.
Tage – § 7.14
Alle tage på bebyggelse inden for lokalplanområdet skal have samme hældning.
Bestemmelsen skal sikre, at ny bebyggelse i lokalplanområdet opføres så den i sin udformning og placering fremstår i arkitektonisk sammenhæng inden for lokalplanområde og med
nabobebyggelsen Farum Midtpunkt.
Farum Midtpunkt har ens flade tage.
Derudover skal tage udgøre et sammenhængende harmonisk taglandskab, idet bebyggelsens
tage vil kunne ses fra Farum Midtpunkt.
Kommentar: de foreslåede taghældninger er ideelle for anlæggelse af grønne tage. De grønne
tage vil harmonere meget fint med de grønne tage i Farum Midtpunkt; de vil aflaste afløbssystemerne i tilfælde af ekstremregn.
Enkelte eksempler på leverandører af grønne tage:
http://www.icopal.dk/Produkter/Gronne_tage.aspx
http://www.buus-ag.dk/vi-tilbyder/groenne-tage.html?gclid=CKmlnKSqx8oCFSvncgod7TwFEg
https://www.bolius.dk/groenne-tage-der-holder-paa-regnvandet-19265/
http://nykilde.dk/category/vegetationsbakken-100-dansk-produkt-10/
Angående afløbsforhold
Det har i mange år været Furesø Kommunes mål, at så meget regnvand som muligt tilbageholdes på eget areal ved hjælp af nedsivning, regnvandssøer eller ”grønne tage”.
Teknologien vedr. grønne tage er i dag milevidt fra de til tider problematiske forhold i Farum
Midtpunkt. Farum Midtpunkt har løst sine problemer, og med den nyeste teknologi vedr. grønne tage er der ingen tekniske problemer ved at insistere på grønne tage i byggeriet i Lokalplan
124.
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Fordelene er, at vandet tilbageholdes i stor grad i tagenes tagmåtter af vækstlag, rødder og
vegetation, at vandet fordamper over en periode og giver er bedre klima i området på tørre
dage, samt at de grønne tage bidrager til områdets biodiversitet med mulighed for f.eks. blomster, sommerfugle og bier.
De overdækkede cykelparkeringer samt småhuse og skure (i alt max. 100 m2 § 7.4), jf. §
7.10-7.12 bør også have grønne tage.
Vartegn for Furesø Kommune
Furesø Kommune mangler i allerhøjeste grad et nyt markant grønt vartegn i forhold til fremme
af Klimaplanens og Spildevandsplanens målsætninger, samt kommunens målsætning om at
standse tilbagegangen i biodiversitet (Countdown).
Med venlig hilsen
Elsebeth Christensen, på vegne af Blokrådet i Farum Midtpunkt

Tips & ideer til vedligeholdelse af din bolig:
Sådan vedligeholder og rengør du:
 Glasfiberkabinerne i badeværelserne:
Efter bad skrabes væggene og tørres efter, fx med det brugte håndklæde.
1 – 2 gange årligt afkalkes vægge og poleres op med AUTOPOLISH.
 Laminat på køkkenlåger:
Dagl.: tørres med opvredet klud, evt. med opvaskemiddel
Ca. 1 gang mdl.: Vask med sæbespånvand.
 Badeværelsesgulve:
Vaskes med fx ’Probat for klinker’ efter behov.
 Parketgulve – LAD ALDRIG VÆSKE LIGGE.
Fejes og støvsuges ofte, tør evt. med en hårdtopvreden klud.
Hvis vask – sulfovand og tør efter med tør klud.

Terrasser:





Terrasseadskillelser (plankeværk) kan behandles med Gori uden farve,
fås på ejendomskontoret.
Terrassefliser kan spules og skrubbes m. svampemiddel, kan købes på
ejendomskontoret.
Nye plantekasser skal stilles på podiet med en afstand på 1-1½ cm mellem kasserne, så luft kan cirkulere.
Kattehegn skal godkendes på ejendomskontoret. Af brandhensyn må de
aldrig lukke terrassen af, da den er flugtvej.
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Blokrådet i Farum Midtpunkt
Paltholmterrasserne 15, 3520 Farum
blokraad@farum-midtpunkt.dk
www.farum-midtpunkt.dk
Telefon 30 51 91 83

Furesø Kommune
Stiager 2,
3500 Værløse,
Att.: Johanne Høgsholm

Farum 16. februar 2016

Høringssvar vedr. busdrift 2017
Blokrådet i Farum Midtpunkt skal hermed udtale sin kritik af det fremlagte forslag til Busdrift
2017.
Ifølge forslaget vil bybusserne (linje 332/333) kun betjene Farum Midtpunkt ved busstoppestederne på Paltholmvej – og dermed i praksis kun beboerne i Paltholmterrasserne, mens ingen bybus synes at standse ved de centrale stoppesteder på Frederiksborgvej midt for bebyggelsen.
At åbningen ind til Farum Midtpunkts nye aktivitetspark lige ved det nordgående stoppested
på Frederiksborgvej ifølge forslaget slet ikke betjenes af bybusser, stemmer ikke overens med
kommunens og Farum Midtpunkts fælles intention med projektet ”Farum Midtpunkt åbner sig”
– en intention som Farum Midtpunkt til fulde har indfriet.
Stoppestederne på Frederiksborgvej giver desuden borgere fra hele Farum let adgang til såvel Lægehuset som den kommunale børnetandpleje, ligesom de anvendes til passage gennem Farum Midtpunkt, via stibroen over Hillerødmotorvejen, til bebyggelserne øst for motorvejen.
Farum Midtpunkts vestblokke (blokkene langs Frederiksborgvej) har mange ældre og handicappede beboere, og især Vestblok A’s beboere vil have svært ved at undvære stoppestederne på Frederiksborgvej.
Der er langt at gå fra Birkhøjterrasserne i nord ned til stoppestederne på Paltholmvej syd for
Paltholmterrasserne, og forslaget vil i sin nuværende udformning således kun betjene 25 % af
beboerne i bydelen Farum Midtpunkt – kommunens største samlede bebyggelse.
Ydermere er stoppestedet på Paltholmvej i østgående retning kun vanskeligt tilgængeligt for
dårligt gående – herunder adskillige beboere i Svanepunktet, da man fra stien mellem Farum
Midtpunkt og Bytorvet skal op ad en trappe for at komme til det.
Det foreslåede fravalg af Frederiksborgvej som en del af bybussernes rute medfører således
manglende betjening af mere end 3.000 borgere samt medarbejdere i en stor del af industriområdet, som ellers i disse år – i medfør af kommunens egne planer – tilføres flere store forretninger.
Endelig finder Blokrådet i Farum Midtpunkt den korte høringsperiode stærkt kritisabel.
Med venlig hilsen
Elsebeth Christensen, på vegne af Blokrådet i Farum Midtpunkt

8

NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
NY FØLGEGRUPPE
Hvis blokrådssagen ”Ombygning af
Ejendomskontoret og Servicecentralen”
vedtages, og budgettet godkendes på BRmødet i marts, skal der på aprilmødet
nedsættes en følgegruppe.
Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet,
skal du præsentere dig – eller lade dig
præsentere – i april-nummeret af »Midtpunktet« (afleveringsfrist 14.03.2016) og
på BR-mødet i april.
NYT MEDLEM AF BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG FRA BLOK 32
Leif Pedersen/242B fra blok 32 er valgt til nyt medlem af Forretningsudvalget.
Han afløser Vibeke Vangsgaard den 1. marts 2016.
Tak til Vibeke for den store indsats i udvalget.
INDERLIG BØN FRA BLADUDVALGET TIL
UDVALG, ARBEJDS- OG FØLGEGRUPPER
Bladudvalget beder så mindeligt om, at alle udvalg, arbejds- og følgegrupper giver
Blokrådssekretariatet besked om kommende møder, så datoerne kan bringes i
kalenderen på sidste side i bladet.
Det vil give interesserede beboere større mulighed for at deltage i møderne.
REKORDSTOR FASTELAVNSFEST – BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Fortalt til Elsebeth, blokrådssekretær
Søndag den 7. februar holdt vi fastelavnsfest for børn og voksne i Farum Midtpunkt. Der var masser af god stemning, slikposer til børnene og fastelavnsboller til alle. Der var mødt rekordmange mennesker op til fastelavnsfesten: Vi var i alt 132 børn og 88 voksne.
Selve tøndeslagningen var også et hit – både for børn og voksne: Der var mange flotte udklædninger. Alle børn var klædt
ud og også flere voksne. Der var både tønder til børnene,
samt en til mænd og en til kvinder. Alle gik op i tøndeslagningen med liv og sjæl.
Tusind tak for en god dag!
NB! Næste arrangement bliver til Skt. Hans.
Bemærk at vi skal nå at købe ind til mange hver
gang vi afholder et arrangement. Derfor beder vi jer
respektere tidsfristen for tilmeldinger.
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Blok kasserer sag!
Af Niels, 112E
Hvorfor var der ikke opbakning til sagens krav, om at Blokrådet er Farum
Midtpunkts øverste myndighed? En
havde læst alle udgaver af bladet
Midtpunktet, en anden fremførte at
forslaget ville medføre at alle regler
forsvandt.
Tidligere var der en blokrådssekretær,
der var godt inde i reglerne. Denne
kunne have tydeliggjort, at ændring
af bestående regler skal godkendes af
Blokrådet.
De regler der burde være gældende,
er indeholdt i en skrivelse dateret den
21. august 2015 og omfatter en aftale
indgået mellem Farum Midtpunkt,
ved Inga Sejr Petersen fra blokrådets
sekretariatet, og KAB i samråd med
Nordea.

Aftalen har også mangler, men indeholder ikke krav om, at KAB overtager opbevaringen af alle bilag og retten til at lukke en konto.
Ændringen medførte kun, at en
medarbejder i KAB overtog dialogen
med banken, registrering af nye
fuldmagtshavere og udskrift af kontoudtog i dialog med kassereren i
hver blok. Derfor var en BR-sag på
det tidspunkt ikke nødvendig, reglerne er 40 år gamle og burde være
kendt af de fleste. Skulle det blive
nødvendigt, så rejser jeg sagen igen.


Husmødernes dispositionskonti
Af Berit, 38 2.S
Foranlediget af blandt andet debatten på blokrådsmødet i december 2015 er alt materiale om
husmødernes dispositionskonti, som i tidens løb er offentliggjort i »Midtpunktet«, blevet gennemgået – i det omfang bladene og tilhørende særudgivelser (driftsbudgetter og driftsregnskaber) har været tilgængelige – og indtastet/indkopieret i et samlet dokument på 84 sider.
Nedenstående er et resumé af historiens forløb samt en foreløbig konklusion til brug for senere blokrådsbehandling.

Resumé
Beslutningen om etablering af husmødernes dispositionskonti træffes i
november 1975 (MP 31 og MP 32).
Regler om adgang til kontoen vedtages i oktober 1976 (MP 42 og MP 43).
Det samlede årlige beløb til fordeling
på husmødernes dispositionskonti er
kr. 13.420 x 12 = kr. 161.040 (MP
45).
Da det i foråret 1985 konstateres, at
ikke alle blokke har helt styr på deres
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dispositionskonto og reglerne for
dennes anvendelse, indføres (MP 145
og MP 146) central kontrol, således at
BR-sekretariatet kontrollerer underskriftberettigedes adkomst til kontoen
og i påkommende tilfælde – f.eks. ved
fraflytning – spærrer kontoen, indtil
ny underskriftberettiget er valgt af
husmødet. Samtidig indføres reglen
om, at hver blok én gang årligt – på
daværende tidspunkt i februar – skal
fremlægge et husmødereferat for BRsekretariatet, hvoraf husmødets god-

kendelse af regnskabet fremgår. I vinteren 1986-87 (MP 164 - MP 166) besluttes en bidragsforhøjelse, så store
og små lejligheder fremover betaler
henholdsvis 20 og 8 kr. pr. måned.
Beslutningen om at lægge husmødernes dispositionskonti ind i driftsregnskabet, så de ikke står som en selvstændig linje på huslejeopkrævningen, (og så de kommer under revisionskontrol), træffes ved budgetbehandlingen i marts 1990 (MP 203 MP 205) på grund af myndighedskrav. Der er ikke noget selvstændigt
afstemningstema, og der er således
tale om en implicit vedtagelse. Det
samlede årlige beløb er nu på ca. kr.
320.000.
Herefter ses i »Midtpunktet« hvert år
omkring afleveringstidspunktet henstillinger, påmindelser og rykkere i
form af meddelelser på blokrådsmøder, noter fra forretningsudvalget og/
eller selvstændige artikler vedrørende
aflevering af husmødereferater.
I juni 1991 (MP 218 og MP 219) beslutter Blokrådet en stramning af regelsættet, således at checkhæftet inddrages, når en konto spærres på
grund af manglende husmødereferat
med godkendelse af regnskabet.
Omkring marts 1994 (MP 249) er der
stadig så stor tillid til de underskriftberettigede, at BR-sekretæren foreslår
blokkene at flytte en del af de ringe
forrentede midler over på en bedre
forrentet konto med længere opsigelsesvarsel – en anbefaling, som imidlertid små tre år senere trækkes tilbage (MP 280).
I august 1994 præciserer BR-sekretæren under behandling af et forslag
om forhøjelse af beløbet pr. bolig (MP
253 og MP 254), at fordelingen sker i
forhold til blokkens størrelse. Forsla-

get vedtages, hvilket betyder, at de
store lejligheder fremover betaler 25
kr. og de små lejligheder 10 kr. om
måneden til husmødets dispositionskonto. Det giver et årligt budgetbeløb
på kr. 402.948,00.
I kølvandet på Lejerbo-sagen i 1994
(som handlede om forholdet mellem
Socialdemokratiet, fagbevægelsen og
kooperation) kræver revisionen ved
gennemgangen af driftsregnskabet for
1995-96, at selve regnskabet for husmødets dispositionskonto skal afleveres i BR-sekretariatet sammen med
husmødereferat med regnskabsgodkendelsen, så det kan sendes ind til
KAB (og altså revisoren).
Under behandlingen af driftsregnskabet i februar 1996 (MP 271) oplyser
KABs regnskabsmedarbejder på forespørgsel, at ingen vil blande sig i,
hvad husmødet bruger pengene til,
men at blokken skal ligge inde med
de tilhørende bilag. KABs forretningsfører for Farum Boligselskab tilføjer,
at Lov om Boligbyggeri (efter Lejerbo-

VARMEØKONOMI
Status pr. 31. januar 2016:
Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Overskud

kr.
kr.
kr.

7.750.579,9.851.986,2.101.407,-

Fortsat et komfortabelt overskud på
vores varme a conto regnskab.
– Og når vi så i lokalpressen kan læse,
at Farum Fjernvarme nedsætter prisen
på den variable del af regningen i indeværende regnskabsår, – ja, så kan det
næsten ikke blive bedre.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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sagen) fastslår, at man ikke må budgettere med noget der ikke er belæg
for. Ved godkendelse af driftsregnskabet og efter forklaringen under
debatten, er aflevering af regnskabet
sammen med det tilhørende godkendelsesreferat implicit godkendt. Efterfølgende er der sendt en vejledning og
et regnskabsblad til alle blokkes
regnskabsførere (MP 276).
Sidst i 1996 (MP 278 og MP 279) vedtager blokrådet uden debat afleveringstidspunktet i forhold til regnskabsåret.
Af
afstemningstemaet
fremgår specifikt, at der skal afleveres
såvel husmødereferat som regnskab.
BR-sekretariatet har tre år tidligere
foreslået blokkene at indsætte midler
fra husmødets dispositionskonto på
en bedre forrentet og lettere tilgængelig konto, men i begyndelsen af 1997
(MP 280) meddeler sekretariatet, at
det af sikkerhedshensyn ikke er tilladt.
I januar 1997 (MP 281) oplyses det,
at revisionen har gennemgået de indsendte regnskaber, og at enkelte
blokke har vanskeligt ved at føre et
korrekt regnskab. De fleste blokke
har dog klaret regnskaberne fint. I
februar 1997 (MP 281) adviseres, at
der i foråret vil blive afholdt et orienteringsmøde for blokkenes underskriftberettigede, hvor regnskabsarket vil blive gennemgået. Dette møde
er ikke refereret i »Midtpunktet«.
I august 1998 (MP 297) præciseres
kravene til regnskaberne samt reglerne angående aflevering af regnskab
og husmødereferat, og i september
1998 (MP 298) tilbyder sekretariatet
hjælp til fremskaffelse af oplysninger
og opstilling af regnskab. I driftsregnskabet for 1997/1998 (Tillæg til MP
302) ses for første gang en opgørelse
over ”Bankbeholdning vedr. beboer12

formål, blokke” og et resultat på den
tilsvarende konto under ”Diverse udgifter”, som afspejler de afleverede
regnskaber.
I september 1999 (MP 310) kan revisor ikke gennemgå blokkenes regnskaber ved et besøg i BR-sekretariatet, da mange blokke endnu ikke har
afleveret dem, hvilket i december afspejles i revisionens forbehold ved
behandlingen af driftsregnskabet (Tillæg til MP 312). Dette foranlediger i
januar 2000 (MP 313) BR-sekretariatet til at anbefale blokkenes underskriftsberettigede at ajourføre regnskabet hver måned og fremlægge det
på husmødet. Herved lettes også arbejdet ved regnskabsårets afslutning.
Efter at BR-sekretariatet har fået
større indsigt med husmødernes dispositionskonti, opfordres blokkene
med mellemrum (f.eks. i MP 320) til
at bruge pengene efter deres formål –
der er blokke som har et meget beskedent forbrug fra deres konto.
I april 2003 (MP 349) præciseres i et
skarpt formuleret indlæg fra BR-FU
og BR-sekretariatet, at regnskabet
skal indeholde bilagsdokumenteret
redegørelse for forbruget på kontoen,
og i maj 2003 (MP 351) oplyses på

blokrådsmødet, at ”på grund af de
senere års revisorpåtaler ser vi os
nødt til at stramme meget voldsomt op
– og det betyder, at underskriftberettigede, der ikke afleverer regnskabet,
som skal dække perioden 1.7.0230.6.03, efter en meget hurtig rykker
på et par dage vil blive overgivet til en
mere hårdhændet behandling hos
KAB. Vi kan ikke understrege kraftigt
nok, at blokkene sørger for at få afleveret regnskabet – også for ikke at
ødelægge det for de øvrige blokke på
længere sigt”. Og tidligere i samme
blad i ”Nyt fra BR-FU”: ”Derudover
har man set sig nødsaget til at stramme op om proceduren, således at for
sen eller manglende aflevering af
regnskab har til følge, at de underskriftberettigede bliver stillet personligt til ansvar for de penge, der ikke er
aflagt regnskab for.” Disse stramninger giver ikke anledning til bemærkninger eller blokrådssager.
På blokrådsmødet i juni 2003 annonceres udsendelse af en vejledning til
underskriftberettigede, og i august
2003 (MP 352) ses for første gang en
henstilling fra revisorfirmaets side om
at begrænse kontantbeholdningens
størrelse.
I oktober 2004 (MP 365) bringes en
kort artikel om ”genoplivning af død
blok”, hvor reglerne for husmødets
dispositionskonto opridses, og i maj
2005 (MP 372) afholdes et møde for
underskriftberettigede,
blokrådsrepræsentanter og andre interesserede,
hvor forretningsfører og revisor gennemgår reglerne for regnskabsførelse
og bilagsopbevaring og giver gode råd.
I det nummer af ”Midtpunktet«, som
udgives op til årets afleveringsfrist
(MP 373), er der et referat af mødet
med en detaljeret beskrivelse af reglerne for husmødernes dispositionskonti og med gode råd om regnskabsførelse og andet relevant.

Som del af en længere artikelserie om
Farum Midtpunkts beboerdemokrati
bringes i september 2005 (MP 375) en
kort artikel om husmødets dispositionskonto, og i efteråret 2005 kontrollerer revisor alle blokkes bilag for
regnskabsåret 2004-2005, hvilket
øjensynligt ikke giver anledning til
forbehold i driftsregnskabet.
I august 2006 (MP 385 og MP 386) foreslår BR-sekretariatet og Ejendomskontoret en procedure for husmødernes køb af varer og tjenstydelser over
1.000 kr. for at sikre, at blokkene ikke betaler for meget, at der ikke betales for arbejde af ringe kvalitet, og at
der ikke hersker uklarhed om arbejdets art og/eller omfang. Blokrådssagen forkastes med stort flertal, fordi

ENERGIHJØRNET
Prisen på vand er faldet
en smule her i 2016.
Brug af vand er dog stadig en
dyr fornøjelse, så det kan fortsat
betale sig at have fokus på
vandspild.
Ændringen i det samlede billede
fra 2015 til 2016 ser således ud:
2015 2016
Kr./m3 Kr./m3
Vandafgift
Vandskat
Vandbeskyttelse
Spildevandstakst
Moms
I alt

6,00
5,86
0,67
36,00
12,13
60,66

6,00
5,86
0,39
35,00
11,81
59,06

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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husmøderne føler deres selvbestemmelse trådt for nær.
I juni 2007 (MP 395 og MP 396) udsættes en meget omstændelig sag om
nedlæggelse af Fællesfonden (2 nonprofit forsikringer for alle lejemål i
Farum Midtpunkt – hhv. en glas- og
kummeforsikring og en forsikring af
inventar i fællesrum) – og efterfølgende tegning af en inventarforsikring,
som skal betales af husmødernes dispositionskonti, med opfordring til
genfremsættelse i en mere gennemskuelig form. Den efterfølgende enklere og mere forståelige blokrådssag
(MP 396 og MP 397), som friholder
husmødernes dispositionskonti for
betaling af forsikringen, vedtages.
På blokrådsmødet i april 2008 (MP
405) udtrykkes bekymring for, hvad
man vil gøre med hensyn til blokkenes dispositionskonti, når checks på
et tidspunkt bliver afskaffet. Ingen
føler dog anledning til at besvare
spørgsmålet.
Ved budgetbehandlingen på blokrådsmødet i marts 2009 (MP 415)
forklares differencen mellem budget
og regnskab for husmødernes dispositionskonti – lovgivningen kræver, at
dispositionskontienes indtægter og
udgifter medtages i afdelingens driftsregnskab, og det overskydende beløb
medtages under aktiverne.
Frem til hen imod slutningen af 2014
er der ikke megen debat om husmødernes dispositionskonti. Hvert år
gøres blokkene via beboerbladet opmærksom på afleveringsfrister og
krav til regnskabsaflæggelsen – og
hvert år afleverer én eller flere blokke
for sent. Ingen føler anledning til at
søge stramningerne siden sidst i
1996 (MP 278 og MP 279) bekræftet
eller ændret ved at rejse en blokrådssag. Alle budgetter vedtages – med el14

ler uden ændringer – og alle regnskaber tages til efterretning. En enkelt
beboer forsøger uden held på blokrådsmødet i august 2010 (MP 429) at
rejse en debat om nogle blokkes opkrævning af betaling for brug af fællesrummets anvendelse til private
formål, og på blokrådsmødet i oktober 2010 (MP 432) oplyser Ejendomskontoret på forespørgsel, at kun løsøre som er indkøbt via de enkelte
blokkes dispositionskonti, erstattes af
fællesrumsforsikringen.
I november 2014 (MP 476) præciseres
gældende regler – herunder, at BR-FU
til enhver tid kan indkalde husmødernes økonomiansvarlige til møde
med henblik på gennemgang af bilag
og kassebeholdning.
Efter frasalget af størstedelen af blok
12 og 13 til den nye afdeling Svanepunktet forbliver de to seniorbofæl-

lesskaber og de 8 almindelige familieboliger i de to blokke i afdelingen Farum Midtpunkt. De to blokkes indestående på husmødernes dispositionskonti fordeles efter en blokrådsbeslutning i maj 2015 (MP 482 og MP
483) mellem de tre enheder i forhold
til deres boligantal.
I forbindelse med ansættelse af ny
kommunikationsmedarbejder i BRsekretariatet i september 2015 lægges
al administration af husmødernes dispositionskonti over til økonomimedarbejderen i KAB (MP 485). I januar
2016 (MP 489) aftrykkes gældende
retningslinjer og regler, som fra Furesø Boligselskab er udsendt til de underskriftberettigede, og som på blokrådsmødet i december 2015 har givet
anledning til en heftig debat – ikke
mindst kravet om aflevering af originalbilag. Også den manglende elektroniske adgang til kontoen blev kritiseret. At de underskriftberettigede nu
kan udstyres med hævekort, kom dog
som en glædelig overraskelse for
mange.
Til blokrådsmødet i februar 2015 (MP
490) rejses en sag om ikke at lade de
offentliggjorte nye regler og prokurabestemmelser være gældende, da de
ikke er vedtaget af Blokrådet. De implicerede i den nuværende aftale opfordres til at udarbejde en blokrådssag, såfremt nye regler og bestemmelser er nødvendige. På opfordring
trækker forslagsstiller sagen i afventen af en samlet behandling af regelsættet på baggrund af denne redegørelse og dens baggrundsmateriale.

Foreløbig konklusion
Gældende regler – bortset fra kravet
om aflevering af originalbilag – er vedtaget eller implicit godkendt af blokrådet igennem en længere årrække.
Mange af stramningerne siden ”de
glade dage” i 70’erne skyldes ændret
lovgivning for almene boligers økonomi og er godkendt ved vedtagelse af
budgetter og regnskaber. Specifikt er
gældende regler (med ovennævnte
undtagelse) bekræftet af blokrådet i
slutningen af 1996. Blokkenes underskriftberettigede og medunderskrivere gøres bekendt med reglerne, når
de tiltræder hvervet.
Tilbage står kravet om aflevering af
originalbilag, som skønnes uberettiget, idet disse på betryggende vis bør
opbevares af den underskriftsberettigede i den enkelte blok – men naturligvis skal kunne fremlægges på forlangende for dertil bemyndigede personer (BR-FU) og instanser (revisionen). Derimod vil aflevering af kopi af
bilagene sammen med regnskabet
være et rimeligt krav, ligesom der bør
kunne stilles krav om dokumentation
af husmødevedtagelse ved større udgifter.
Ydermere bør adgangen til de enkelte
dispositionskonti smidiggøres, således at den underskriftberettigede og
medunderskriveren får hævekort og
elektronisk transaktionsret til kontoen, mens økonomimedarbejderen i
KAB – ud over pligten til at fordele
midlerne på hver enkelt husmødes
dispositionskonto – får mulighed for
at kontrollere bevægelser på kontiene.
Endelig bør reglerne for beregningen
af det på budgettet afsatte beløb klargøres … og formentlig genberegnes i
betragtning af de mange nye boligstørrelser. Dette kan resultere i en
senere blokrådssag.
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PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER
Af Projektleder Bente Heltberg, KAB
GANGSTRØG
I længere tid er der blevet arbejdet
med renovering af gangstrøgene i
blokkene, og gennem Blokrådet er der
nedsat en følgegruppe.
Opgaven består i renovering af gangstrøg dvs. ny belægning og ny belysning, og i at udarbejde et katalog med
løsninger til udnyttelse af rum i gangstrøgenes østside – fællesrum, cykelopbevaring osv.
Der er nu tilknyttet en projektleder
fra KAB (undertegnede) og en teknisk

rådgiver, Domus A/S, der har Dominia A/S med som underrådgiver.
Domus har været med i flere sager i
Farum – senest som underrådgiver i
boligombygningsprojektet – så de har
et godt kendskab til afdelingen.
Arbejdet er i sin start, så på nuværende tidspunkt er det ikke klart,
hvilken løsning der vælges, eller
hvornår arbejdet skal udføres.
Det er planlagt at udføre et prøvefelt,
så der bliver mulighed for at se på
belægning, belysning osv. i 1:1.


Ikke velegnet til fuglefoder
Af Berit/38 2.S – foto: Hans/38 2.R
Fuglefoder i en kasse på den nye sti mellem blokkene er ikke nogen god idé – det
får rotterne meget mere glæde af end de fugle, som foderet var tiltænkt.
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2015 – 2016
Forventet

Aktuelt

2014-15

3500

3000

Vurdering af januar 2016:
Vi havde et merforbrug af
fjernvarme på 3½ % – til
trods for en måned knapt så
kold som normalen.

MWh

2500

2000

1500

1000

500

0
JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i januar var på
Budgettet for januar var på
Merforbruget var således på
Så kom vinteren til Danmark!
– Måske for en kort periode. Det er i
skrivende stund (8. februar) ikke til
at vide.
Alligevel var det ikke koldere i januar
end, at graddagetallet ikke nåede helt
ned til normalen – hvad vi måske ikke
fornemmede.
Vi kunne tælle 506 graddage, hvor
normalen er 519.

3.250 MWh (megawatt timer)
3.138 MWh
112 MWh
Til trods for dette brugte vi lidt mere
fjernvarme, end vores budget tillader.
Fjernvarmeforbruget lå 3½ % over
budgettet – og graddagekorrigerer vi,
lå vi ca. 6 % over.
Ser vi på regnskabsåret indtil nu, ligger vores forbrug dog ca. 2 % under
budgettet – fint!
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Superman kommer ikke flyvende
Af AR (navnet er red. bekendt)
Kære medbeboere
i Farum Midtpunkt.
Jeg vil forsøge at rette en misforståelse, som jeg er stødt på flere gange –
især efter jeg har meldt mig som
hjælper til selvhjælp. Forvirringen går
på vores, efter min ringe mening,
uvurderlige
forebyggelseskonsulent,
Michael Madsen.
Jeg hører, at ’han kommer ikke’, ’svarer ikke sin telefon’, ’der sker ikke
noget’. Kære medbeboere, det er JER
som må ud og ”tage kampen op”. Michael er konsulent, han kan give jer
råd og vejledning, om hvordan I skal
forholde jer i forskellige situationer,
og det er en rigtig god idé at give Mi-

chael besked når der har været episoder, ligesom ejendomskontoret også
bør orienteres.
Lad være med at forvente at Superman kommer flyvende, det sker ikke.
Det er os selv som må ud, og evt. politiet. Kontakt eventuelt Blokrådssekretariatet, så kan I blive sat i forbindelse med nogen som kan hjælpe
jer i gang med nabohjælp.


9 millioner, men til hvad!
Af Niels, 112E
De samme penge kan kun bruges én
gang. Derfor må Blokrådet have en
oversigt over de mange projekter, der
står i kø for at blive finansieret.
Indtil da kan vi blive nødt til at trykke
på stopknappen til ombygningen af
Ejendomskontoret og Servicecentralen
(beboerdemokratiets
lokaler).
Bedre kontor, mødefaciliteter og kantineforhold har ikke nødvendigvis første prioritet.
Fordele og ulemper ved en skrabet
løsning, der opfylder de lovmæssige
krav til gårdmændenes opholdsrum,
bør fremlægges. Det store beløb til
genhusning i ombygningsperioden er
det lidt svært at forstå. Hvem har lejet arealerne på begge sider af Ejendomskontoret? Herudover er der sto18

re områder på kontoret der ikke er i
brug.
De indre gangstrøg har stået på ønskesedlen i 20 år og er et vigtigt element for at kunne tiltrække nye lejere
og dermed sikre den fremtidige økonomi. Renovering med nye gulve, lofter, facade, dør-partier og LED belysning koster ca. 3 millioner per blok.
Derfor skal der foretages en kvalificeret prioritering, der sikrer at vi og
fremtidige lejere får mest værdi for
pengene.
9 millioner er ikke nødvendigvis et
stort beløb, hvis der løbende er hensat penge på budgettet, derfor kan
det være rigtigt at bruge pengene nu.


Forebyggelseskonsulenten orienterer
Af Michael, forebyggelseskonsulent i Furesø Boligselskab

Kære beboere i Furesø Boligselskab.
Jeg vil lige rette nogle misforståelser
omkring visse af mine funktioner som
forebyggelseskonsulent over for jer,
der oplever utryghedsskabende adfærd omkring jeres boliger.
Det er ikke en af mine opgaver at være klar til udrykning, når I oplever
uro og generende adfærd i jeres nærområde, men derimod at rådgive og
vejlede jer om, hvordan problemerne
kan løses, og hvilke myndigheder, der
skal kontaktes i de respektive tilfælde.
Jeg taler og skriver med rigtig mange beboere, og ofte er mit råd vedrørende problemer med meget støjende,
generende og uroskabende personer
på indre gangstrøg i Farum Midtpunkt, at I henvender jer til Nordsjællands Politi, idet der er tale om overtrædelse af ORDENSBEKENDTGØRELSEN, hvori der står:
§ 7. Uvedkommende må ikke tage
ophold på trapper, i porte, i indgange eller opgange til huse, i kælder- eller loftsrum, i ubeboede huse
eller lejligheder, i gårde, haver eller
udhuse, på byggepladser, i køretøjer,
togvogne eller lignende.
Stk. 2. Det er forbudt uden rimelig
grund at banke på døre eller vinduer, ringe på dørklokker eller foretage lignende handlinger, der er
egnet til at forstyrre beboerne.
De indre gangstrøg i Farum Midtpunkt er at sidestille med opgange, og
det er derfor forbudt for uvedkommende at opholde sig dér!

Når I kontakter politiet, hvilket kan
gøres på 114 eller ved skriftlig henvendelse på nsj@politi.dk, så bed om
at få et journalnummer, der efterfølgende skal videregives af jer til Ejendomskontoret i Farum Midtpunkt.
Kontakt meget gerne mig, når anmeldelsen har fundet sted!
Da der desuden er rygeforbud på
alle indre gangstrøg i Farum Midtpunkt, vil der være tale om overtrædelse af HUSORDENEN, hvis der ryges dér.
I er altid meget velkomne til at kontakte mig, når I oplever problemer.
I kan ringe og skrive til mig på
3045 8033 og forebyggelse@kabbolig.dk.
Jeg har ingen faste kontortider og bestræber mig på at besvare alle opkald
og skriftlige henvendelser med det
samme.
Hvis det ikke er muligt for mig at
svare straks, så indtal en besked på
min telefonsvarer med oplysninger
om navn, adresse og telefonnummer,
og så ringer jeg tilbage til jer så hurtigt som muligt.
Mails besvares ligeledes straks eller
så hurtigt som muligt.
Med de bedste hilsner
Michael
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
STADIG EFTERVIRKNINGER EFTER DEN TUNGE SNE I NOVEMBER 2015
Gartnerne fortsætter med at rette op på beskadigede træer – pt. mangler de området mellem Vestblokkene og Terrassehusene, Birkhøjmarken og Kærlighedsstien. De vil ligeledes beskære de træer som de ikke kan klatre i, når vi får en lift
til rådighed. Kærlighedsstien vil fortsat være lukket i en periode fremover på
grund af væltede træer.

DE SKAL HOLDES NEDE, SKAL DE!
Brombær i bedene mellem blokkene er nu fjernet og klippet.

GARAGEBURE
I FOKUS
Der er fortsat fokus
på garageburene og
det som ikke må stå i
dem, ifølge husordenen.

GRUS I
GANGSTRØGENE
Ejendomskontoret
arbejder på en tilfredsstillende løsning
med gulvvask på indre gangstrøg i
Birkhøjterrasserne.
Der kommer meget
grus ind på strukturgulvene og gulvproducentens vaskeanvisning virker ikke
efter hensigten.


Foto: Jan Erik/EJK – 16.02.2016 – Multibanen i vintersol
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BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 491
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BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 491

BR-sag 491.a: Ombygning af Ejendomskontoret og Servicecentralen
Forslagsstillere:
Blokrådets Forretningsudvalg,
Berit/38 2.S, Gerd/206B,
Thomas/143F og Ejendomskontoret
Baggrund
På budgetmødet i januar 2015 fremlagde driftschef Frank Carlsen oplæg
omkring lovliggørelse af Servicecentralen samt anmærkninger fra arbejdsmiljøkonsulenten
omkring
mandskabsrummet ved nr. 276. På
dette budgetmøde fik Frank til opgave
at komme med et oplæg, der inddrog
hele Servicecentralen til gavn for beboeraktiviteter/beboerdemokratiet og
de ansatte i Farum Midtpunkt. Derfor
blev BR-sag 490.a ”Ombygning af
Ejendomskontoret og Servicecentralen” udarbejdet. Sagen blev dog udsat, fordi blokrådet ønskede nogle
præciseringer. Med denne sag, som
henviser til sag 490.a, søges det at
præcisere yderligere.
Har du ikke Midtpunktet 490, kan du
finde det på Farum Midtpunkts
hjemmeside eller få det ved henvendelse til BR-sekretariatet.
Erfaringer og behov
Langt de fleste ansatte i Farum Midtpunkt er positive omkring forslaget
med at ombygge Servicecentralen. Da
gårdmændenes rum ikke overholder
arbejdsmiljøloven, laves det til omklædningsrum. I stedet for vil gårdmændene spise frokost sammen med
de øvrige ansatte i nye kantinefaciliteter i Servicecentralen, hvis forslaget
bliver vedtaget. Dermed vil gårdmændene i højere grad blive en del af fællesskabet på Ejendomskontoret.
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Foto: Berit/38 2.S – Beboere ved skranken

De øvrige medarbejdere på Ejendomskontoret er meget glade for arkitekternes forslag, da det vil give færre
støjproblemer, og øvrige arbejdsmiljøforhold overholdes. Ombygningen vil
desuden give mulighed for en bedre
udnyttelse af pladsen i Servicecentralen, så de ansatte ikke sidder så
klemt.
For beboerdemokraterne vil der blive en række fordele med ombygningen: Fx vil der være mulighed for bedre mødefaciliteter for beboerdemokraterne. Og det er planen at Servicecentralen vil rumme arbejdsstationer, så
beboerne kan betjene sig selv i fremtiden, hvis de ønsker det. Ønsker
man at holde større arrangementer,
fx åbent hus og markedsdag, vil Servicecentralen også kunne rumme det.
I det hele taget vil ombygningen give Servicecentralen et mere indbydende indtryk, der ikke mindst vil
være en fordel, når potentielt nye naboer kommer på besøg.
Sammenligning med
andre ombygninger
Når man ser på de almindelige boligombygninger i Farum Midtpunkt, ligger den gennemsnitlige ombygnings-
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pris på ca. 10.000 kr. pr. m2. Arkitekterne har stået for et domicil i Virum, der kostede 10.300 kr. pr. m2.
Og et projekt i Københavns Lufthavn
kostede 11.225 kr. pr. m2. Til sammenligning vil ombygningen af Servicecentralen og mandskabsrummet
koste ca. 9.076 kr. pr. m2.
Mindre ombygning, hvis
forslaget ikke vedtages
Bliver BR-sagen ikke vedtaget, vil det
blive nødvendigt at foretage en mindre renovering med udgifter på ca. 4
millioner kr. Dette arbejde omfatter
lovliggørelse af mandskabsrummet
ved nr. 276 samt andre nødvendige
driftsomkostninger. Udgiften er indeholdt i budgetforslag B3-1 (afstemningstema 2).
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Huslejekonsekvenser
Ombygningen koster ca. 12 millioner
kr. (se faktaboks) og forventes finansieret med 20-årigt kreditforeningslån. Den årlige ydelse forventes at beløbe sig til 962.000 og er medtaget i
budgettet for 2016-17 (budgetforslag
B2-1, afstemningstema 1).
Beløbet på 962.000 kr. svarer til en
huslejestigning på 58,35 kr. for en
stor lejlighed og 32,54 kr. for en lille
lejlighed om måneden.
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager, at Ejendomskontoret og Servicecentralen ombygges til
en udgift på ca. 12.000.000 kr.

FAKTABOKS – BUDGET FOR OMBYGNING
Nedrivning .............................................................. 251.872,33
Murer ....................................................................... 45.048,00
Tømrer ................................................................ 1.025.296,99
Gulv ....................................................................... 691.822,40
Maler ...................................................................... 467.192,03
El ........................................................................ 1.224.125,33
Brandalarmeringsanlæg ......................................... 328.905,00
Varme- og ventilationsanlæg, zonestyring ............... 624.448,00
Ventilation ............................................................. 447.478,00
VVS ........................................................................ 221.672,00
Byggeplads og rengøring ......................................... 175.000,00
Samlede håndværkerudgifter ............................... 5.502.860,08
Samlede håndværkerudgifter med moms ......................................... 6.878.575,10
Uforudsete udgifter (med moms) ...................................................... 900.000,00
Div. honorarer, forsikring, låneomkostninger (med moms) ........... 2.100.000,00
IT (med moms) ................................................................................ 100.000,00
Inventar som borde, stole mv. (med moms) ...................................... 500.000,00
Ombygning af omklædningsrum (med moms) ............................... 1.000.000,00
Midlertidig Servicecentral (med moms) ............................................ 500.000,00
I alt: .................................................................................... 11.978.575,10
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Bemærk! Den gennemsnitlige årlige
leje er i 2016-2017 budgetteret til at
udgøre 883,49 kr. pr. m² for familieboliger.
Huslejen for en stor lejlighed på 129
m² vil herefter udgøre 8.933 kr./md.
eksklusiv vand, varme, el mv.
Henlæggelserne udgør 27,21 % (i
2015-2016 var der budgetteret med
26,45 %). Henlæggelserne er opsparing til imødegåelse af kommende udgifter.
I det komprimerede budget er der på
side 4 en oversigt over de drifts- og
vedligeholdelsesarbejder, der skal
henlægges til i budget 2016-2017. I
alt skal der henlægges 33.500.000 kr.
(i 2015-2016 var der budgetteret med
33.000.000 kr.).
Nettokapitaludgifterne udgør 17,27 %
(i 2015-2016 var der budgetteret med
16,99 %). Nettokapitaludgifterne er
udgifter til lån.

BR-sag 491.b: Driftsbudget 2016-17
Forslagsstillere:
BR-sekretariatet med flere
Sammen med Midtpunktet 491 modtog du en komprimeret udgave af
driftsbudgetforslaget for 2016-2017.
Af budgettet – der er et sammendrag
af det detaljerede, officielle budget –
fremgår at der pr. 1. juli 2016 er
budgetteret med en huslejestigning
på 3,07 %. Det vil sige en huslejestigning på 310,12 kr. pr. måned for
en stor lejlighed og tilsvarende 171,81
kr. for en lille.
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Ekstraordinære udgifter udgør 21,34
% (i 2015-2016 var der budgetteret
med 21,64 %). Udgifterne omfatter
ydelser på lån til byggeskadesager.
Ejendomsskatter udgør 10,41 % (i
2015-2016 var der budgetteret med
10,27 %).
Renholdelse udgør 10,42 % (i 20152016 var der budgetteret med 10,39
%).
Kopi af det detaljerede, officielle
budget for perioden 01.07.2016 30.06.2017 kan afhentes på Ejendomskontoret, i BR-sekretariatet
eller rekvireres i pdf format ved at
maile til
blokraad@farum-midtpunkt.dk.
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I budgettet er der en udspecificering
af udgifter og indtægter. Informationerne i nedenstående oplistning er
hentet herfra.
105 NETTOKAPITALUDGIFTER
Udgiften til lån er stort set uændret i
forhold til budget 2015-2016.
106 EJENDOMSSKATTER
Ejendomsskatterne – er ca. 100.000
kr. højere i forhold til budget 20152016.
107 VANDAFGIFTEN
Inklusiv miljøudgift er uændret i forhold til budget 2015-2016.
109 RENOVATION
Beløbet dækker forbrændingsafgiften
til Furesø Kommune og tømning af
affaldscontainerne.
110 FORSIKRINGER
Det drejer sig primært om bygningsforsikringerne, men her figurerer også
Falck-abonnement, køretøjsforsikringer, ulykkesforsikringer og ansvarsforsikringer. Udgiften er budgetteret
til 4.370.000 kr.
Bemærk! Farum Midtpunkt er ikke
forsikret mod hærværk.
111 ENERGIFORBRUG MV
Omfatter det fælles strømforbrug: lys
i kældre, på gange, på stier og veje
samt strømforbrug til tekniske installationer samt ”målerpasning.” Målerpasning er bl.a. honorar til varmeingeniørbistand og målerservice fra
Brunata. Udgiften er budgetteret
518.000 kr. lavere i forhold til budget
2015-2016.
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112 BIDRAG TIL SELSKABET
Administrationsbidraget, betales til
Furesø Boligselskab. Pengene går til
driften af Furesø Boligselskab. En del
af driften i boligselskabet – ca. 71 % –
er forretningsførerbidraget til KAB.
114 RENHOLDELSE
Dækker udgifter til ejendomsfunktio-

VANDSTATUS
Situationen pr. 31. januar 2016:
Døgnforbruget for hele Farum Midtpunkt de seneste 3 måneder:
November:
436 m3/døgn
December:
439 m3/døgn
Januar:
449 m3/døgn
En lille stigning i januar – måske flere
varme bade grundet kulden. Alligevel
stabilitet inden for 3 % månederne
imellem.
Ser vi på udviklingen i forbrug i gruppen alene af blokke, som ikke er berørt
af PCB-renoveringen og plejecenterbyggeriet får vi:
Januar 2016 i forhold til
jan. 2015 – besparelse:

ca. 6 %

Regnskabsåret i forhold
til tilsvarende 8 måneder
sidste år – merforbrug:

ca. 3 %

Forbrug i regnskabsåret
i forhold til tilsvarende 8
måneder i referenceåret
2006/07– besparelse:

ca. 24 %

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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nærernes løn inklusive sociale ydelser, sikkerhedsudgifter og arbejdsskadeforsikring samt trappevask,
kontorhold, vinduespudsning, skadedyrsudryddelse med videre.
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Budgettet afspejler de forventede
overførsler til blokkenes konti.

115 ALMINDELIG
VEDLIGEHODELSE
I lighed med sidste og forrige års
budgetter afsættes ca. 2 mio. kr.
116 PLANLAGT
VEDLIGEHOLDELSE
I budgetår 2016-2017 forventes at
der bruges 40.534.000 kr. til planlagte arbejder og fornyelser.
118 SÆRLIGE AKTIVITETER
Her budgetteres udgifter til drift af
beboervaskeriet i vestblok C og selskabslokalerne i vestblok A.
119 DIVERSE UDGIFTER
Her budgetteres udgifter knyttet til
beboerdemokratiet.
1 KONTINGENT TIL BL
Pengene dækker vores kontingent til
Boligselskabernes Landsforening, der
har almene boliger som speciale.
2 BEBOERMØDER
Omfatter udgifter i forbindelse med
udvalgs- og blokrådsmøder. Beløbet
dækker vand, kaffe, te, engangsservice mv.
3 SOCIALE FORANSTALTNINGER …
Her er de penge, der overføres til
husmødernes dispositionskonti til
brug for blokkenes vedligeholdelse af
fællesrum, indkøb af fælles inventar,
boremaskiner og andet fælles værktøj, fester for børn og voksne, planter
til fællesterrassen, grill, musik mv.
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4 AFDELINGSBESTYRELSEN
& BR-SEKRETARIAT …
Under oplistningen ses de af BRudvalgene til budgetmødet indgivne
ønsker til planlagte aktiviteter, forsøg,
kampagner mv.
8242 Her figurerer udgifterne til intern kommunikation, f.eks. »Midtpunktet« og hjemmesiden.
8990 DIVERSE
Dækker udgifter til omdeling, etablering af trækningsret, beboerklagenævnsgebyrer med mere.
HENLÆGGELSER
120 PLANLAGT OG
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
På konto 401 afsættes 33,5 mio. kr.
til henlæggelser.
122 ISTANDSÆTTELSE VED
FRAFLYTNING (B-ORDNINGEN)
1 Fælleskonto. Her figurerer opsparingen til ”slid og ælde-kontoen”. Når
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folk flytter, skal de selv betale for decideret misligholdelse og hærværk på
lejligheden. Misligholdelse er blandt
andet manglende vedligeholdelse af
gulvene med lak i bo-perioden.
2 Indvendig vedligeholdelse. Kontoen
bruges til at spare op til indvendig
vedligeholdelse i lejlighederne. Det
handler om de penge, som deles ud
på de enkelte lejligheders vedligeholdelseskonti. Pengene kan beboerne
individuelt anvende til en række mindre vedligeholdelsesarbejder i lejlighederne: fortrinsvis lakerings- og malingsarbejder.
123 TAB VED LEJELEDIGHED
OG FRAFLYTNINGER.
Budgetteret uden stigning.
125 YDEDLSER PÅ LÅN TIL
FORBEDRINGSARBEJDE
Herunder er medtaget en ny ydelse
på 962.000 kr. til ydelse på et nyt lån
vedr. ombygning af Servicecentralen.
126 AFSKRIVNING
Det drejer sig om afskrivning på Nyt
affaldssystem.
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127 YDELSE PÅ LÅN TIL
BYGNINGSSKADER
Afdrag på ”byggeskadesager” er budgetteret til 30.179.000 kr. (i 20152016 var der budgetteret med
32.139.000 kr.).
UDGIFTER I ALT
Udgifterne udgør 153.467.000 kr.
INDTÆGTER
201 BOLIGAFGIFTER OG LEJE
Dækker:
1. Lejeindtægterne fra almindelige
lejligheder og ungdomsboliger med
det nuværende lejeniveau.
2. Lejeindtægterne fra beboerhotelværelserne med det nuværende lejeniveau.
3. Erhvervslejen dækker lejeindtægterne fra Nærbiksen, Spisehuset,
tandlæge, lægehus mv.
4. Institutioner dækker lejeindtægterne fra børnehaver og vuggestuer.
5. Kældre mv. er lagerrum der fortrinsvis udlejes til de håndværksfirmaer, som arbejder i Farum
Midtpunkt.
6. Indtægten ved udlejningen af garageburene.
7. Indtægten ved forbedringsarbejder
omfatter de moderniserede køkkener.
I alt budgetteres med 148.158.000 kr.
(i 2015-2016 var der budgetteret med
153.419.000 kr.).
202 RENTER
Renteindtægterne er budgetteret til 0
kr., da Furesø Boligselskab på møde
den 13. januar 2016 vedtog, at rentesatsen skulle være 0 % (i 2015-2016
var budgetteret med 1.647.000 kr.).
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203 ANDRE INDTÆGTER
Vaskeriindtægten er budgetteret til at
udgøre 769.000 kr.
Indtægten ved udlejning af selskabslokalerne er budgetteret til at udgøre
28.000 kr.
Lejeindtægten for antenneplads er
budgetteret til 65.000 kr.
Diverse indtægter: Aftalen med Farum Bytorv om returnering af indkøbsvogne er budgetteret til 60.000
kr.
INDTÆGTER I ALT
Indtægterne
er
budgetteret
149.080.000 kr.

til

210 NØDVENDIG
MERINDTÆGT / UNDERSKUD
For at indtægterne skal modsvare
udgifterne, skal der 4.387.000 kr.
mere i kassen.
LANGTIDSBUDGETTET
Budgettet er et arbejdsredskab til
brug for planlægning af både den
langsigtede økonomiske udvikling og
den praktiske afvikling af vedligeholdelsesarbejder og fornyelser.
Da der allerede har været afholdt et
forberedende budgetmøde – hvor alle
var velkomne – vil budgettet ikke
blive gennemgået post for post på
blokrådsmødet, med mindre Blokrådet beslutter sig herfor.
HUSLEJEKONSEKVENSER:
Budgetforslaget B2-1 indebærer en
huslejestigning pr. 1. juli 2016 på
3,07 % svarende til 266 kr. pr. måned
for en stor lejlighed og tilsvarende
147 kr. for en lille.
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Afstemningstema 1:
Blokrådet vedtager det foreslåede
budget for 2016-2017 (B2-1) inklusiv
ydelse til nyt lån vedr. fremtidssikret
ombygning af Servicecentralen på kr.
962.000.
Hvis BR-sag om ombygning af Servicecentralen, ca. 12 millioner kroner,
ikke bliver vedtaget, tages ydelse til
tillægslån kr. 962.000 kr. ud af budgettet og erstattes af en afskrivning
over 10 år på kr. 278.000.
Dette vil have den konsekvens, at
nødvendig merindtægt for budget
2016-2017 vil blive 3.703.000 eller
2,59 % af nugældende leje.
Dette vil betyde en huslejestigning pr.
1. juli 2016 på 225 kr. pr. måned for
en stor lejlighed og tilsvarende 124
kr. for en lille.
Afstemningstema 2:
Blokrådet vedtager det ændrede budget for 2016-2017 (B3-1) inklusiv afskrivning over 10 år vedr. lovliggørelse af mandskabsrummet ved nr. 276
samt andre nødvendige driftsomkostninger på kr. 278.000.

REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 490 2. FEBRUAR 2016

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra januar 2016
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Ombygning af Ejendomskontoret
og Servicecentralen
b. Regnskab og dispositionskonto
c. Opsigelse af nuværende leverandør af
internet, telefoni, tv-kanaler og service.
Igangsætning af EU-udbud
6. Eventuelt

(Vibeke/BR-FU)
(Godk. m/bemærkn.)
(Godk. u/bemærkn.)

(afstemning:)
(Udsat med 26 stemmer for)
(Trukket)
(Begge temaer: 31/0/0)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Mogens
Tove
Gerd
B
Pia
C
Hannelore
11
Kirsten Nielsen
12 & Hanna Darre
13
Jørn Olesen
14
Ingvar Frier
15
Eva Binding
Sheila Kaspersen
16
Lis
Katja
21
Niels
24
Thomas
26
Bente
Jakob

Adresse
217E
201G
206B
20D
7E
34F
37 2.O
47 2.B
55E
71B
68E2
80F
85D
112E
143F
168D
161B

Blok Navn
31
Bjarne
(ulæseligt)
32
Leif Pedersen
33
John Orbe
Vibeke
34
Esben Mortensen
36
Asger
Anne-Mette
41
Bo
Merete
42
Jørgen Schmidt
Niels Andersen
43
Henrik
45
Stig Andersen
46
Michael Nielsen
Michael Quist

Adresse
239D
241A
242B
263B
260A
275D
296A
291B
401A
401A
410F
414F
428D
449A
451A
452D

Gæster: Ingen
Uden stemmeret: Frank Carlsen/KAB, Palle Rye/EJK

Et lille hjertesuk fra den vikarierende
referent:
På deltagerlisten står med store,
fede bogstaver UDFYLD VENLIGST
MED BLOKBOGSTAVER. Adskillige

navne var svære at læse – og et enkelt
var slet ikke til at tyde. Så kære BRrepræsentanter: Vær søde at skrive
jer ind med store bogstaver og tydelig
adresse. På forhånd tak 
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1. Godkendelse af dirigent
Vibeke/BR-FU blev godkendt som dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med bemærkninger:
Michael/452D protesterede mod
den nye henstilling om ikke at kommunikere på de sociale medier under
mødet, hvilket flere i forsamlingen gav
ham ret i.
3. Godkendelse af
referat fra januar 2016
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster på dette møde.
4.b Blokrådets Forretningsudvalg
Vikarierende referent
Da Elsebeth er syg, har BR-FU bedt
Berit, 38 2.S, om at tage referat af
aftenens møde.
Høringssvar lokalplanforslag 124
(del af Bybækgrunden)
Blokrådet bedes tilkendegive sin holdning til det høringssvar, som blokrådet på sit møde i januar 2016 besluttede at lade en på mødet nedsat arbejdsgruppe udarbejde. Udkast til
høringssvaret er vedhæftet disse meddelelser. Høringssvaret skal være indsendt til Furesø Kommune senest den
10. februar 2016.
Høringssvaret blev godkendt uden
yderligere kommentarer.
Høringssvar ang. busdrift i Furesø
Kommune 2017
Furesø Kommune har 22. januar
2016 sendt et forslag til lokal busdrift
i høring. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest 16. februar
2016.
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Foto: Hans/38 2.R –Midtpunktet åbner sig

Ifølge forslaget vil bybusserne (linje
333 og 334) kun betjene Farum Midtpunkt ved busstoppestedet på Paltholmvej, mens ingen bybus standser
ved det centrale stoppested på Frederiksborgvej midt for bebyggelsen. Der
er langt at gå fra Birkhøjterrasserne
ned til Paltholmvej, og åbningen ind
til Farum Midtpunkts nye aktivitetspark lige ved stoppestedet på Frederiksborgvej betjenes slet ikke af bybusser. Dette stemmer ikke overens
med kommunens og Farum Midtpunkts fælles intention med projektet
”Farum Midtpunkt åbner sig”.
Blokrådet bedes tilkendegive, om
yderligere forhold skal indgå i et høringssvar, samt bemyndige BR-FU –
evt. i samarbejde med andre interesserede – til at afgive høringssvar ud
fra Blokrådets tilkendegivelser.
Referentens bemærkning: Der skulle
have stået ”linje 332 og 333” i denne
meddelelse. Undskyld!
Debat
Gerd/206B mindede om, at netop
Vestblok A har mange ældre og handicappede beboere, som vil have
svært ved at undvære stoppestedet
ved Frederiksborgvej. Hun fandt desuden den korte høringsperiode stærkt
kritisabel.
Thomas/143F gjorde opmærksom på,
at forslaget i sin nuværende udformning kun vil betjene 25 % af beboerne

i Farum Midtpunkt, som er kommunens største samlede bebyggelse.
Hans/38 2.R, Berit/38 2.S og AnneMette/291B meldte sig til arbejdsgruppen.
Borgermøde om Farum Hovedgade
Furesø Byråd vil gerne præsentere
forslagene ”Arkitektur og byrum – Farum Hovedgade” og ”Helhedsplan for
Farum Hovedgade”. Derfor inviterer
Byrådet til offentligt borgermøde
mandag den 8. februar 2016 kl. 1921, i Teater- og Mødesalen på Stien, Paltholmterrasserne 1.
Efter præsentationen af forslagene
vil der være mulighed for både at stille spørgsmål til planerne og at fremsætte synspunkter. Forslagene er i
offentlig høring frem til 28. februar.
Forslagene kan ses på http://www.
furesoe.dk/farumhovedgade.
Erik/FURBO gjorde opmærksom på,
at flere af boligselskabets øvrige afdelinger jo ligger i eller nær Hovedgaden.
Nabohjælp
En beboer har haft et projekt med
nabohjælp i mange år for deres blok.
Beboeren har været rundt i andre
blokke og fortælle om projektet, hvilket blokkene har været glade for. Beboeren tilbyder nu at komme i andre
blokke som ønsker det, og fortælle om
projektet. (Anonymiseret af referenten)
Mødedeltagerne viste stor interesse
for projektet. Det blev foreslået at
inddrage forebyggelseskonsulenten i
arbejdet. Også samarbejde på tværs
af blokkene blev nævnt, såvel som at
problemerne over tid flytter sig fra
blok til blok.
Interesserede vil i »Midtpunktet«
blive henvist til BR-sekretariatet med
henblik på kontakt til den pågældende beboer.

Varmestuen
Varmestuen er stadig lukket. En løsning står ikke lige for. Løsningsforslag modtages gerne.
Vicky/147B kendte flere, som kunne
tænke sig tjansen som varmestueleder.
Interesserede blev opfordret til at
kontakte BR-FU.
Hærværk
Farum Midtpunkt har i en lang periode været skånet for hærværk på
ejendommes bygningsdele – herunder
adgangskontrollen, men desværre er
der i denne måned udøvet hærværk
på en del dørstationer og videokameraer. Vi har tæt kontakt til Politiet og
anmelder alle sagerne. Hvis du som
beboer oplever personer der laver
hærværk på ejendommens bygningsdele, skal du kontakte 114 (husk at
få et journalnr.). Det vil ligeledes være
en stor hjælp, hvis du vil kontakte
ejendomskontoret og forebyggelseskonsulenten – kontaktoplysninger
står bagest i »Midtpunktet«.
Michael/451D mente, at man skal
ringe 112, hvis man observerer igangværende hærværk.
Han henledte desuden BR-FUs opmærksomhed på, at de fra sidste BRmøde skylder en opfølgning på debatten om Genbrugsens regnskab.
Thomas/143F mente, at dette ikke
fremgik særlig tydeligt af referatet,
hvortil BR-FU fastslog, at de naturligvis følger op.
4.c Andre udvalg
Almene Boligselskabers
Fjernvarmeudvalg
Thomas/ABF mindede om ”Varmens
Dag” (se MP490, side 4) og kunne – til
spontant bifald – oplyse, at Farum
Fjernvarme i løbet af kort tid vil an31

noncere en reduktion af varmeprisen
på omkring 30 %.
5. Blokrådssager
BR-sag 490.a: Ombygning af Ejendomskontoret og Servicecentralen
Udsættelsesforslag fra Blok 42
For forslaget som helhed er der ingen
tilkendegivelser om, hvordan de cirka
30 ansatte forholder sig til forslaget,
specielt tænkes på de cirka 18, der i
fremtiden skal omklæde i blok 32 og
holde deres frokost og pauser i Servicecentralen.
For økonomien er det ikke tilstrækkeligt at redegøre for et budget på 12
millioner kr. med 3 linjer.
Med hensyn til finansieringen af
projektet fremgår det ikke, hvorfor
det er indlagt i budget 16/17 med en
huslejestigning på 0,7 % og ikke venter til endelig pris er fastsat og derfra
fastsætter en huslejestigning ved en
ny blokrådssag.
Kan sagen finansieres via egen finansiering via henlæggelseskontoen?
P.S. Husmødet i blok 32 har ud fra
det udsendte, den 28-1-16 besluttet
at stemme nej til forslag 1 og ja til
forslag 2, men er enige i, at der er en
klar fordel i at begge projekter gennemføres på et eller andet plan.

Frank/KAB forklarede, at forslaget er
uden huslejekonsekvenser, hvis det
foreslåede driftsbudget bliver vedtaget
på blokrådsmødet i marts.
Tidligere vedtog Blokrådet hvert år
adskillige udgiftskrævende blokrådssager, som ikke var budgetsat og derfor resulterede i uhensigtsmæssigt lave henlæggelser for at undgå uantageligt store lejestigninger, når det nye
budget skulle vedtages, men for 7-8
år siden havde Blokrådet og KAB taget hinanden i ed på, at i det mindste
større udgifter skulle indgå i driftsbudgettet inden vedtagelse. Alle blokrådssager indeholder derfor altid beregning på huslejekonsekvenser –
hvis der er nogle.
På budgetmødet i januar i år blev
der sagt god for metoden for denne
sag.
Flere mødedeltagere fandt fremlæggelsen noget summarisk og savnede
flere detaljer i den tilhørende økonomi, ligesom prisen på 12 mio. kr. syntes temmelig høj. Ligeledes var der
kritik af, at det afklarende møde blev
afholdt så sent som dagen før blokrådsmødet, hvor mange blokke allerede havde holdt husmøde – og til
gengæld så tidligt på aftenen, at det
forhindrede mange i at deltage.

Palle/EJK oplyste, at medarbejderne
naturligvis har været med i overvejelserne om projekt ”Fremtidens arbejdsplads”, og at langt de fleste er
positivt stemt.

Generelt var der stemning for at give
medarbejdere og beboere de bedst
mulige forhold, men man ønskede
sagen mere detaljeret beskrevet og
forklaret.

Frank/KAB forklarede, at materiellet
bliver stående i nr. 276, og at arbejdet måske skal organiseres anderledes i fremtiden – tingene ændrer sig
med tiden.

Afstemning
Sagen blev udsat med 26 stemmer for
af 33 mulige.

Niels/112E betvivlede at forslaget er
uden huslejekonsekvenser, mens Michael/451A mente at det med en pris
på 12 mio. kr. er udgiftsneutralt.
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Thomas/143F opfordrede forslagsstillerne til at arrangere en guidet tur for
interesserede i Servicecentralen, og
Anne/15 ville gerne se et specificeret
budget.

Nedenstående spørgsmål og svar kom
ikke til debat, idet sagen var udsat.
Spørgsmål fra husmødet i blok 21
Er der en sammenhæng mellem det
manglende referat fra budgetmødet
og BR-sag: A, ombygning af ”Servicecentralen”, og er alle regler fulgt i
denne sagsfremstilling?
For tydeliggørelse af spørgsmålet
bedes BR-456C beslutningen fremlagt
sammen med spørgsmålet.
Svar: På budgetmødet i januar 2015
fremlagde driftschef Frank Carlsen
oplæg omkring lovliggørelse af servicecentralen samt anmærkninger fra
arbejdsmiljøkonsulenten
omkring
mandskabsrummet ved nr. 276. På
dette budgetmøde fik Frank til opgave
at komme med et oplæg, der inddrog
hele servicecentralen til gavn for beboeraktiviteter/beboerdemokratiet og
de ansatte i Farum Midtpunkt. Det er
dette oplæg som nu fremlægges til
Blokrådets behandling.

der mødelokalet, og at det bliver lettere at tælle stemmer op. Michael blok
46 fortalte, at Fremtidens arbejdsplads ville give Servicecentralen et
løft.«
Retningslinjer for budgetmøde blev på
blokrådsmødet 3. januar 2013 enstemmigt vedtaget (11/0/0) og lyder
som følger:
 »Mødedeltagere tilsikres mulighed
for afhentning af det aktuelle budgetudkast dagen før mødet afholdes.
 Nye budgetposter skal præsenteres
separat og efterfølgende indgå i
Midtpunktets budget præsentation.
 Regnskabsmæssige hensættelser,
der får et underskud til at fremstå
som et overskud, forklares og indgår i Midtpunktets budget præsentation.
 Der udarbejdes referat af møderne i
henhold til gældende regler.«

I »Midtpunktet« 489 oplyses på side
17, at et arkitektfirma har udarbejdet
et forslag, som tilgodeser de nævnte
ønsker, og i referatet af Blokrådsmøde 489 oplyses følgende under pkt. 6
Eventuelt (MP 490, side 23):

Det sidste punkt om udarbejdelse af
referat henviser til gældende regler.
Da referaterne ikke er yderligere præciseret til enten at være tilgængelige
ved henvendelse til BR-sekretariatet
eller at skulle aftrykkes i »Midtpunktet«, ses retningslinjerne ikke at være
kompromitteret.

»Et andet diskussionsemne var “Fremtidens arbejdsplads”. Palle gjorde opmærksom på, at tegningen af Servicecentralen og Ejendomskontoret i det
seneste nummer af “Midtpunktet”, der
viste hvilket område der var tiltænkt
beboerne, ikke var helt dækkende.
Udover en række fællesfaciliteter for
beboerne, ville de også få adgang til
terrassen ved Ejendomskontoret. Det
vil fremgå af en revideret tegning i
næste nummer af “Midtpunktet”. Der
blev spurgt til, om der ville blive plads
nok til at afholde BR-møder, hvis
“Fremtidens arbejdsplads” bliver til
noget. Berit svarede at man bare ven-

Den eneste gang siden vedtagelsen af
BR-sag 456.c, hvor referat af budgetmødet er aftrykt i »Midtpunktet«, er i
marts 2013, »Midtpunktet« nr. 458,
side 14-16.
I »Midtpunktet« nr. 490 oplyses på
side 7 under rubrikken »Nyt fra BRFU og andre udvalg«:
»Budgetmøde
Der blev afholdt budgetmøde torsdag den 7. januar, hvor budgetforslaget for 2016-17 blev gennemgået. Ønsker du notat og materiale fra mødet,
er du velkommen til at få det hos
blokrådssekretæren. Skriv til Elsebeth
Christensen,
blokraad@farum-midt33

punkt.dk eller hent det i Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15 i åbningstiden (se under Praktiske Oplysninger
bagest i bladet).«
BR-sag 490.b:
Regnskab og dispositionskonto
Thomas/143F fastslog, at der ikke
var tale om en ny procedure.
Niels/112E og forslagsstiller mente,
at lukning af kontoen ikke er vedtaget
af Blokrådet.
Bente/168D konstaterede, at kontoen
lukkes, hvis der ikke afleveres regnskab.
Niels/112E syntes, at skrivelsen fra
Furesø Boligselskab var amatøragtig
og burde laves om.
Erik/BR-FU oplyste, at Berit/38 2.S
har gennemgået alt hvad der er offentliggjort i »Midtpunktet« siden husmødernes dispositionskonti blev etableret, og at stramninger af regelsættet
er sket efterhånden som lovkravene
er blevet skærpet. En del af stramningerne er vedtaget af Blokrådet ved
specifikke BR-sager, andre er implicit
vedtaget sammen med vedtagelser af
driftsregnskaber og -budgetter. Han
mente, at muligheden for at en enkelt
underskriftsberettiget alene kan hæve
op til 15.000 kr., måtte være en tanketorsk.
Bo/401A afleverede i sin tid som kasserer i blok 25 altid kun kopier af bilag sammen med regnskabet, og han
oplyste at Anne Brønnum gerne modtager disse elektronisk i pdf-format.
Michael/46 syntes, det ville være rart
at få nogle helt klare bestemmelser.
Michael/452D og kasserer i blok 46
mente, at der var ændringer på vej –
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eventuelt i forbindelse med et bankskifte.
Niels/414F var aldrig blevet afkrævet
bilagsaflevering, og han oplyste, at i
foreninger har hver underskriftberettiget sit hævekort.
Berit/38 2.S orienterede kort om sin
gennemgang af materialet i »Midtpunktet« og tilbød at offentliggøre resumé og foreløbig konklusion i det
kommende nummer af bladet, hvilket
adskillige mødedeltagere bifaldt.
Hun mente i øvrigt, at hvis afstemningstemaet blev vedtaget, ville ingen
regler gælde.
Thomas/143F var enig i dette og advarede imod at lade stå til.
Gerd/206B fastslog, at så ville den almindelige lovgivning om regnskabsaflæggelse træde i kraft, hvilket ikke
nødvendigvis vil være en fordel. Hvad
angår bilag, fastslog hun endvidere at
disse altid skal være til rådighed.
Anne/75D opfordrede Niels til at
trække forslaget.
Jørgen/239D advarede imod at få et
alt for bøvlet regelsæt.
Niels/112E trak sagen, som dermed
ikke kom til afstemning.
Afstemning
Sagen kom ikke til afstemning.
BR-sag 490.c:
Opsigelse af nuværende leverandør
af internet, telefoni, tv-kanaler og
service. Igangsætning af EU-udbud
Michael/BNU forklarede, at udvalget
vil arbejde seriøst på at få en bedre
løsning, og oplyste, at kontraktsummen ligger godt ud over grænsen for
EU-udbud, som er på 100.000 €.

Frank/KAB fortalte, at man skal være
meget påpasselig med hensyn til udbud. Reglerne for tjenesteydelser er
netop blevet skærpet.
Hans/38 2.R var bekymret for, om
det hele kunne nås inden for de angivne tidsfrister. Risikerer vi at stå uden TV?
Michael/BNU var sikker på, at alt
kunne nås inden for de angivne tidsfrister.
Afstemningstema 1:
… blev énstemmigt vedtaget.
Niels/112E fandt ingen grund til at
stemme om afstemningstema 2, men
Thomas/143F pointerede, at det er
nødvendigt af hensyn til den igangværende proces.
Michael/BNU forklarede, at vi formelt
skal opsige kontrakten, og at en opsigelse vil give et stærkt signal til DKTV
om vores utilfredshed.
Afstemningstema 2:
… blev også énstemmigt vedtaget.
Berit/38 2.S roste Bolignetudvalget
for denne gang at være i så god tid, at
reelle kontraktforhandlinger kan gennemføres.
6. Eventuelt
Gerd/206B ønskede alle en god kyndelmisse og mindede om, at det også
var den autoriserede pandekagedag.
Jakob/161B var bekymret for, om en
af blokkens låsebrikke var ”kommet
på afveje”.
Palle/EJK fastslog, at Ejendomskontoret har helt styr på, hvem der er
udleveret låsebrikker til, og advarede
imod at udlåne låsebrikker til andre.
Han oplyste desuden, at hvis en låse-

brik er blevet væk, skal man melde
det til Ejendomskontoret, som så
spærrer den mistede låsebrik.
Ingvar/55E og formand for Furesø
Kommunes Miljøråd mindede om
borgermødet torsdag den 4. februar
kl. 1900 i Stien.
Leif/STRU mindede om invitationen
til at komme og afprøve ”Mødestedet”
onsdag den 23. februar kl. 1900 i Servicecentralen.
Frank/KAB oplyste på forespørgsel,
at elevatoren ved Genbrugsen koster
dyrt i reparationer, og at renovering
af den er budgetsat til 1017/18.
Michael/451D var ked af containeren
til affald fra fejemaskinen. Det er ret
uhumsk, når den ”lækker”.
Lis/80F fandt, at vendepladsen ved
Paltholmterrasserne ligner en losseplads.
Palle/EJK oplyste, at containeren til
fejeaffald har været placeret et andet
sted, mens Birkhøjterrasserne blev
renoveret, men nu er kommet tilbage
på sin oprindelige faste plads. Han
ville tjekke op på situationen ved vendepladsen i Paltholmterrasserne.
Frank/KAB fortalte, at der er rigtig
meget at arbejde med vedrørende affaldshåndtering. Det er en problemstilling vi kommer til at beskæftige os
en del med i den kommende tid.
Palle/EJK oplyste, at Furesø Kommune fra engang i foråret har entreret med et nyt renovationsfirma.

BR-MØDER 2016
5. januar
| 3. maj
2. februar
| 2. juni
3. marts
| juli mødefri
5. april
| 4. august

| 1. september
| 4. oktober
| 3. november
| 1. december
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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 røg- og dyrefri.

I Sekretariatet kan du få information om alt i
Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om beboerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til
blokrådssager m.v.

BLADUDVALGET
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
Beboerne kan træffe BR-FU i Blokrådets
Sekretariat mandag i ulige uger
1900 – 2000
samt før blokrådsmødet
1900 – 1930
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1830
(se datoer i kalenderen s. 39)
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl Telefon
Erik
80F
5035 9606
Pia
20E
2671 9525
Leif
242B 2032 8096
Tove
431D 5048 2382

Blok
16
B
32
44

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 15
01.06.16 – 31.05.17
Blok 26
01.09.16 – 31.08.17
Blok 31
01.03.17 – 28.02.18
Blok 43
01.12.16 – 30.11.17
Besked om medlemskab af BR-FU skal gives
i god tid, da turen ellers skal gå videre til næste blok.

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
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”BLØDE GÅRDMÆND”
Anita
telefon: 2058 6048
hverdage
Vikar:
Jørgen telefon: 3045 8027

1400 – 1800
1400 – 1800

kl 0700 – 1500

BOLIGNET
Ved problemer kontakt
Dansk Kabel TV
telefon: 6912 1212
eller læs bloggen:
http://bolignet.farum-midtpunkt.dk
BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

0900 – 1800
1000 – 1400

DAGINSTITUTIONER
Børnegalaxen Farum
(privat institution)
Nygårdterrasserne nr. 225A
telefon: 4499 9295
Furesø Kommunale Børnehave
Nygårdterrasserne 209A
telefon: 4495 3964
Kærnehuset
Paltholmterrasserne 6A
telefon: 7235 8550
EJENDOMSKONTOR
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk
Personlige henvendelser:
Mandag og torsdag:
Tirsdag og fredag:
Onsdag:

1400 – 1800
0800 – 1000
Lukket

Telefoniske henvendelser:
Alle hverdage:

1230 – 1330

Man kan altid indtale sin besked på telefonsvareren uden for åbningstiderne.
Husk navn, adresse og telefonnummer.
Kontakt via email kan forventes besvaret
Mandag til torsdag
0730 – 1430
Fredag
0730 – 1300

FOREBYGGELSESKONSULENT
Michael: Telefon:
3045 8033
Mail:
forebyggelse@kab-bolig.dk
FORKORTELSER
Udvalg:
(å) = åbent udvalg
BNU
Bolignetudvalget
BOU
Boligudvalget
BU
Bladudvalget
BUU
Børne- og Ungdomsudvalget
FAU
Friarealudvalget
MFU
Markedsføringsudvalget
STRU
Strukturudvalget
TMU
Teknik/Miljø Udvalget
ØU
Økonomiudvalget

(å)
(å)
(å)
(å)
(å)
(å)
(å)

Andre forkortelser:
ABF
Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg
BL
Boligselskabernes Landsforening
BR
Blokrådet
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg
BRM
Blokrådsmøde
BRS
Blokrådssekretariatet
EJK
Ejendomskontoret
FURBO Furesø Boligselskab
FGIG
Følgegruppen for Indre Gangstrøg
FK
Furesø Kommune
FM
Farum Midtpunkt
FV
Fjernvarmeværket
ITA
IT for @lle
KAB
Københavns Almindelige Boligselskab
MSFG Miljøsagsfølgegruppen
MP
Beboerbladet »Midtpunktet«
NB
Nærbiksen
SC
Servicecentralen
SH
Spisehuset
SL
Selskabslokalerne

GENBRUGSEN
Paltholmterrasserne 2A
Telefon: 2336 6642
Åbningstider:
Mandag, torsdag og fredag:
1300 – 1800
Vi køber ikke, men tager med glæde imod
næsten alt.
Genbrugsen drives af frivillige.

IT FOR @LLE
Netcaféen i Servicecentralen
alle aldre
søndag i ulige uger 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 100
kr. pr. påbegyndt døgn i gebyr
ved udlevering af katten til ejeren.
På www.fm-kat.123hjemmeside.dk fremlyses
eller efterlyses katte.
mail: fm-kat@sol.dk.
Mails læses en gang i døgnet
Henvendelse:
Annelise og Asger

telefon 4035 0309

KLUBBER
Backgammon klubben
Sidste onsdag i måneden kl. 1900
Hjemmebane: Spisehuset, Nygårdterr. 201A
Formand: Sonny Laebel
telefon 2178 0540

Fiskeklubben
Nygårdterrasserne 219A
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100
Kontakt Jan Malmros
telefon 2891 1184

Seniorklubben i Farum Midtpunkt
Nygårdterrasserne 215
For alle beboere i Furesø Boligselskab
over 50 år.
Alle tirsdage kl. 1300 samt
1. og 3. torsdag i måneden kl. 1400
Formand:
Finn Christensen
tlf.: 5263 1651
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NÆRBIKSEN
Nygårdterrasserne 212
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405

TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV:
Oprettelse, pakkeskift
eller flytning
315,- kr.

Åbningstider
Mandag – fredag
0900 – 1900
Lørdag:
0900 – 1800
Søn- og helligdage: 1000 – 1800

Grundpakke:
112,29 kr./md
Mellempakke, evt. Bland-selv: 308,05 kr./md
Fuldpakke, evt. Bland-selv:
416,96 kr./md

Udbringning 25,- kr.
Ring onsdag eller fredag
kl. 1000 – 1200 og få varerne
bragt om eftermiddagen.
Dankort-automat. Lynlotto og tips.
Købmand: Seref Baran

Telefoni leveret af Dansk Kabel TV
Oprettelse og portering
af telefonnummer:
gratis
Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere information og priser.

Abonnement betales kvartalsvis forud.

YouSee Plus
kræver minimum mellempakke;
kontakt YouSee direkte.

POLITI / ALARMCENTRAL
Øjeblikkelig fare:
Anmeldelser:

Ring 112
Ring 114

SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206
PRAKTISKE TIPS
Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i pulterrummene. Strømmen går over fællesmåler
og afbrydes med tilfældige mellemrum.

Selskabslokalerne
lejes ved henvendelse
til Ejendomskontoret.

Postkassen ved Ejendomskontoret tømmes
mandag – fredag kl. 1730.

To velmøblerede sale,
garderobe og toiletter.
Alt i service og køkkengrej,
køl/frys, komfur og
opvaskemaskine.

Nøgler til knallertbure i P-arealerne fås på
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr.
Der må ikke stilles u-indregistrerede køretøjer
i parkeringsarealerne.
Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr.
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md.

Plads til 60 personer.

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).

Alle elevatorer 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).

RADIO/TV & TELEFONI
Dansk Kabel TV telefon: 6912 1212
YouSee
telefon: 8080 4040
www.yousee.dk
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SSG DØGNVAGT
Vagttelefon ved
vandskade, skade
efter brand, elevatorstop, manglende vand
eller varme og lignende katastrofer:
Telefon: 7020 8126
Døgnvagten kan kontaktes ved akut opstået
skade, som ikke kan vente til ejendomskontorets åbningstid.
OBS! Blok 12 og 13 skal i stedet kontakte
Global Security Service: Telefon: 7070 2230

SPISEHUSET
Nygårdterrasserne 201A
Telefon:
4495 7022
Åbningstider:
Mandag – torsdag
Fredag og lørdag
Søndag

1200 – 2300
1200 – 0200
1200 – 2100

Farum Midtpunkts mødested, hvor man kan
spille backgammon og billard.
Restauratører: Sabine og Christian

VARMESTUEN
Nygårdterrasserne 213
VASKERIET
Paltholmterrasserne 23
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.

KALENDER FOR MARTS 2016
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

17:00
19:00

SC

1.
2.

BOU
BUU

Afd.best. møde
Afdelingsmøde
3.
BR-møde
Afd.best. møde

18:30 – 19:00
19:00 – 19:30
SC
19:30
Efter BR

4.
5.
6. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

7.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 491 OG 492
MP 491 husstandsomdeles 25.02.16
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

RC Grafisk
1.700
Farum Midtpunkt
00

14.03.16 kl. 18 : Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til MP 492, der udkommer
29.03.16.
Overholdes afleveringsfristen ikke, kan Bladudvalget afvise stoffet. Aflevér dit indlæg på
papir, cd, usb-stick eller mail.
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
Man kan i meget sjældne tilfælde efter særlig
aftale senest mandagen før afleveringsfristen
få en senere frist for aflevering af renskrevet
indlæg på e-mail, usb-stick eller cd.
Ansvarshavende:
Berit, 38 2.S
Øvrige bladudvalg: Blokrådssekretariatet
Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- og
forfatterangivelse.
Originale tegninger må kun bruges af andre
efter indhentning af tilladelse.
De af redaktionen fremførte synspunkter i ord og illustrationer dækker ikke nødvendigvis beboernes holdninger!

8.
9. BNU

19.00

SC

10.
11.
12.
13.
14. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

15.
16.
17.
18.
19.
20. IT for @LLE

14:00 – 16:00 SC

21.
22.
23.
24. Skærtorsdag
25. Langfredag
26.
27. Påskedag
28. 2. påskedag

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK
Farum Midtpunkts officielle hjemmeside.
Henvendelse: Blokrådets Sekretariat

29. MP 492

Husstandsomdeles

30.
31.
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