Foto: Berit/BU
– Børnenes Dag 27.05.2017
– Klatrevæggen ved Aktivitetspladsen
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MIDTPUNKTET 506

Indhold
Kom indenfor – døren er åben
Topfodbold uden sved og blå mærker
Idéer til skitser til planer …
Kompetencer og grænser
En lille bøde for manglende afkøling
Åbent Hus i september – 1. møde i Kunstudvalg – Husk regnskaber!
Radius har nøgler – Pas på græsset ikke fanger griller
Fra Børnenes Dag og FIFA eSport
Skønne landskaber og pragtfuld mad
Lunt resultat tegner godt for fremtiden
Blokrådssager
Referat af blokrådsmødet 6. juni 2017
Stabilt vandforbrug i hele Farum Midtpunkt
3 mio. i lommen og foreløbig ingen prisstigninger
Praktiske oplysninger

”Døren er åben” i Servicecentralen
– hver den sidste torsdag i måneden kl. 1700 - 1900
Af Hans og Thomas, FURBOs Strategiudvalg
Furesø Kommune, Nordsjællands Politi, Furesø Boligselskab og Blokrådet i Farum Midtpunkt samarbejder om at skabe et Farum Midtpunkt, hvor der er plads
til alle. Som et nyt samarbejdsinitiativ inviterer vi til ”Åbent Hus” hver den sidste
torsdag i måneden fra kl. 17-19. Der vil være ”Åbent Hus” resten af 2017, hvorefter vi evaluerer initiativet.
Du inviteres derfor til første

”Åbent Hus” arrangement
torsdag den 31. august kl. 17-19
i Servicecentralen
Her har du mulighed for at møde politi, kommune, boligselskab og blokråd – få
stillet din spørgelyst og komme med gode ideer til, hvordan vi i fællesskab kan
bygge videre på alt det gode i Farum Midtpunkt og sikre, at der er trygt og plads
til alle.
Til ”Åbent Hus” kan du møde:
Furesø Kommunes Ungeafdeling
Ungeafdelingen er ansvarlig for Furesø Kommunes opsøgende, forebyggende og handlingsorienterede arbejde på gadeplan i samarbejde med
mentorer og virksomhedskonsulenter.
Ungeafdelingen har også en åben
anonym rådgivning, hvor de unge kan
tale om problemer – store som små,
få hjælp til at søge bolig, budgetlægning osv.
SSP i Furesø Kommune
SSP er en forebyggelsesindsats over
for børn under 18 år og i udgangspunktet et samarbejde mellem Skole,
Socialforvaltning og Politi. SSP i Furesø Kommune samarbejder desuden
med Politi, gadeplansmedarbejdere og
lokale samarbejdspartnere om fore-

byggelsesindsatsen for unge over 18 i
regi af SSP+.
Nordsjællands Politi
Nordsjællands Politi er en væsentlig
samarbejdspartner i forhold både til
forebyggelse af kriminalitet og til øget
tryghed i Furesø.
Forebyggelseskonsulenten
Furesø Boligselskabs Forebyggelseskonsulent er bindeled mellem Nordsjællands Politi, SSP, Furesø Kommunens Ungeafdeling og Farum Midtpunkt og er en del af det løbende
samarbejde mellem parterne om at
forebygge kriminalitet og hærværk i
boligblokkene.
Blokrådet
Repræsentanter fra beboerdemokratiet deltager også i ”Åbent Hus”.
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Barcelona vs Manchester United i Farum Midtpunkt
Af Maiken, kommunikationsmedarbejder

Foto: Maiken – Så er vi i gang!

To eftermiddage i maj emmede Servicecentralen af begejstring, da både
Messi og Zlatan gjorde deres entre.
Deres præstationer var fremragende –
og det kan de denne gang takke en
flok unge fra Furesø Boligselskab for.
Det var nemlig dem, der var de udøvende spillere, da de første to FIFAturneringer løb af stablen i Farum
Midtpunkt.
Foto: Maiken
Tre glade vindere fra første turnering

Foto: Maiken
Instruktørerne Mads og Marc og
superligaspillerne Souheib og Jakob
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Kl.16.30 meldte de første spillere sig
på banen, og efter lidt opvarmning
startede turneringen. Både erfarne
FIFA-spillere og nybegyndere blev
hjulpet på vej med gode tips fra de to
instruktører Mads og Marc fra Himmelev Boldklub. Det var også muligt
at prøve kræfter mod en ægte superligaspiller, da både Jakob Johansson
og Souheib Dhaflaoui fra FC Nordsjælland også havde takket ja til invitationen.

Alle var optaget af hinandens kampe,
og kampgejsten var høj. Vinderne
blev belønnet med flotte præmier fra
FC Nordsjælland.

Foto: Berit – Uden mad og drikke …

Foto: Maiken
Mikkel iført sin flotte 1. præmie.

I de tiltrængte pauser kunne de unge
– og tilskuerne – både forsyne sig i
baren, hvor Børne- og ungdomsudvalget langede sodavand over disken,
og i pølsevognen, der var belejligt placeret uden for Servicecentralen, hvor
der var hotdogs i lange baner.


Foto: Berit – Børne- og Ungdomsudvalget er som altid på pletten med forsyninger

5

Referat af mødet om tryghed den 12. juni
Af Hans og Thomas, FURBOs Strategiudvalg
Mandag den 12. juni blev der afholdt
et møde om tryghed i Servicecentralen. Målet med mødet var at arbejde
videre med nogle af den mange gode
initiativer, der kom frem på dialogmødet mellem politi, boligselskab, og
kommune tilbage i januar måned.

Farum Midtpunkts hjemmeside skal
være bedre opdateret.

Mødet var indkaldt af BR-FU og annonceret i Midtpunktet 505. Det blev
afholdt af Furesø Boligselskabs Strategiudvalg, som havde fået hjælp af
Rikke Østergård Asmussen og Emil
Hermund fra Furesø Kommune.

Gruppen skal mødes igen og arbejde
videre med de forskellige aktiviteter.
En beboer vil arbejde på oprettelse af
SMS-kæder og evt. Facebook-grupper
og info på husmøderne. To andre beboere vil lave et idékatalog over mulige indsatser under beboernetværket,
som kan bruges på blokniveau.

Strategiforum havde taget følgende 5
forslag fra dialogmødet ud til at arbejde videre med:
1.
2.
3.
4.
5.

Beboernetværk
Involvering af forældre
Kontaktgruppe til de unge
Ungekontor
Erfaringsudveksling mellem
beboere, blokke og boligselskaber.

Efter velkomst og en introduktion gik
de 22 mødedeltagere så ud i gruppearbejde med det emne, hvert enkelt
ville arbejde med. Nedenstående er et
kort referat af gruppernes arbejde.
Gruppe 1 – Beboernetværk
Beboernetværk kan styrke kommunikationen i hele Farum Midtpunkt og
skabe synlighed på fællesaktiviteter i
området.
Der kan oprettes lukkede SMS-kæder
i de enkelte blokke, samt SMS-kæder
over alle blokkene.
Nye beboere skal bydes velkommen i
de enkelte blokke. Ejendomskontoret
meddeler blokkene om fra- og tilflytning.
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Der skal oprettes blokambassadører i
hver blok, som kan fungere som bindeled mellem blokkene og kan deltage
i naboblokkenes møder.

Gruppe 2 – Involvering af forældre
En forældregruppe kan være med til
at skabe tryghed for alle i Midtpunktet ved at skabe positiv voksenkontakt til de grupper af unge, der skaber tryghed og udøver hærværk. Udbrede forståelse af, at hærværk betales af alle over huslejen.
Få samlet forældrene om at få udbredt en følelse af fællesskab og medejerskab af Farum Midtpunkt som
helhed blandt den yngre generation.
På længere sigt skal der afholdes
endnu et debat- og dialog arrangement for alle forældre i Farum Midtpunkt. Mødet skal være startskuddet
til at oprette en forældregruppe eller
et forældrenetværk. En stor andel af
forældregenerationen i Farum Midtpunkt læser ikke dansk. Derfor skal
der informeres om mødet i hele Farum Midtpunkt på flere sprog.
Der skal tages kontakt til institutionerne i området, Kernehuset, Regnbuen, Verdens Børn og Børnegalaksen og få dem til at hjælpe med kontakten til forældrene.

Der skal tages kontakt til andre forældregrupper,
eksempelvis
fædregruppen på Blågårds Plads på
Nørrebro, for at høre hvordan de arbejder med dette.
Gruppe 3 og 4 – Kontakt
til de unge/Ungekontor
Formålet er at give de unge en mulighed for selv at søge voksenkontakt,
der ikke involverer ”systemet”.
Dette for at bygge tillid og gensidig
respekt mellem ”De unge” og ”De
gamle” samt for at være bindeled mellem de unge, forældrene og systemet,
uden skelen til etnicitet, religion osv.
Der oprettes en mentorordning for
den yngre målgruppe. Der skal afholdes dialogmøder med og for de unge.
Der skal være fokus på forskellige
målgrupper, evt. opdeling mellem
drenge og piger, yngre og ældre. Mentorgruppen skal gerne repræsentere
samme sammensætning af sprog og
kultur som de unge brugere.
Ungekontoret kan være placeret på
Ungdomsskolen eller Stien. Det må
ikke være for kommunalt, men være
tæt på Midtpunktet. Det skal være et
sted, hvor de unge har lyst til at
komme. Der skal være faste tidspunkter, faste personer samt kaffe og
sodavand.
Der skal udarbejdes en strategi for,
hvordan ungekontoret får kommunikeret ud til så mange som muligt, og
at de unge også tager imod kommunikationen.
Der skal udarbejdes en beskrivelse af
Ungekontorets rammer, funktion, organisation og mål.
Gruppe 5 – Erfaringsudveksling
mellem naboer og blokke
Målet er at nå nogle konkrete mennesker, som man ellers ikke ville have
nået ud til. At få overdraget erfaringer, information og gode ideer mellem

blokkene og få skab kontinuitet i
denne overdragelse. At sikre at alle
har en ide om, hvem man kan tage
fat på ved problemer eller spørgsmål.
Målene kan nås ved at danne lukkede
facebookgrupper for hver blok. Disse
skal være positive og give plads til, at
alle kan komme med gode ideer og
erfaringsudveksle. Det er vigtigt at
det ikke bliver ”brokke”-grupper. Der
skal afholdes Kaffe-møder – både
MED dagsorden og UDEN.
Det er vigtigt, at beboerne i de forskellige blokke tør møde ”urostifterne” med åbne og spørgende sind. Måske kan mange af problemerne klares
på den måde. Erfaringer som disse
skal deles.
Individuelt: begynde at hilse på alle
på din vej rundt i FM (også de unge
”urostiftere”) for at nedbryde fordomme og skabe kontakt.
Tag erfaringer fra andre områder,
hvor der ikke gøres brug af ”forbudt”skilte, og i stedet indfører ”her må du
godt”-skilte. Altså skabe mere positiv
kommunikation i Farum Midtpunkt
og mindre negativ. Meget gerne piktogrammer i andre farve end dem der er
i dag.
Der skal findes nye blokambassadører, der kan tage ud i blokkene.
Ved kommende husmøder skal der
vælges blokrepræsentanter, der skal
repræsentere blokken ved husmøder i
andre blokke. Er ansvarlige for at
skabe kontakt, information og erfaringsudveksling mellem blokkene.
Der skal etableres en telefonkæde i
hver af blokkene, til når der er uro.
Der tages kontakt til andre boligselskaber for at udveksle erfaringer om,
hvordan de arbejder med lignende
problematikker som i FM.
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Hvad må Husmødet – og hvad må det ikke?
… og hvad må Husmødets Dispositionskonto bruges til?
Af Berit, BR-FU
Der er i årenes løb sket et tab af viden hos husmøderne om regler og
grænser for Husmødets kompetence
og anvendelse af midlerne på Husmødets Dispositionskonto. I forbindelse med Blokrådets behandling af
sag 505.b ”Malerarbejde i P-areal,
igangsat af Blok 46” på junimødet i år
blev det imidlertid klart, at der er behov for information om såvel husmødernes ”råderet” som anvendelse af
midlerne på dispositionskontoen.
Organisation
Så langt tilbage som i 1973 organiserede de første beboere sig med husmøder i de enkelte blokke, og hvert
husmøde kunne – som i dag – sende
to repræsentanter til det månedlige
blokrådsmøde. Ved siden af Blokrådet
har vi rent formelt en afdelingsbestyrelse (det skal vi have af hensyn til
lovgivningen), men alle medlemmer af
afdelingsbestyrelsen overdrager deres
kompetence til Blokrådet. Desuden
skal nævnes, at Furesø Boligselskabs
bestyrelse i de seneste mange år har
haft beboerflertal, hvor Farum Midtpunkt vælger fire af organisationsbestyrelsens syv medlemmer.
Blokrådet har en række udvalg, som
beskæftiger sig med forskellige forhold i Farum Midtpunkt, og som inden for hver sit specifikke område
udarbejder blokrådssager at forholde
sig til. Blokrådssager (og andre artikler) offentliggøres i det husstandsomdelte beboerblad »Midtpunktet«, så
husmøderne kan diskutere dem og
give deres blokrådsrepræsentanter
mandat til at stemme på husmødets
vegne.
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Husmødet er inden for klare grænser
det besluttende forum inde i hver enkelt blok, mens blokrådet er det besluttende forum i sager, som gælder
hele Farum Midtpunkt.
Her går grænsen
Inden for blokkens fysiske grænser –
nærmere betegnet i indre gangstrøg
og fællesrum – har Husmødet en høj
grad af selvbestemmelse. Hver blok
har som udgangspunkt to lukkede
fællesrum (ét i midten og ét i sydenden) og et gangstrøg med et eller flere
åbne områder. Mange blokke har i
tidens løb indrettet yderligere fællesrum ved at afskærme åbne områder
på mere eller mindre fantasifulde og
hensigtsmæssige
måder.
Enkelte
blokke har afgivet deres sydlige fællesrum til en af de seneste års ombygninger af lejligheder.
Blokkens beboere skal selv sørge for
renholdelse og vedligeholdelse af alle
lukkede fællesrum, mens Farum
Midtpunkts driftspersonale (gårdmændene) sørger for renholdelse
(hver uge om vinteren, hver anden
uge om sommeren) og vedligeholdelse
af gangstrøg, åbne fællesrum samt
alle udendørs arealer, herunder parkeringsarealerne under blokkene.
Muligheden for ændring af den oprindelige tørreterrasse til et lukket fællesrum og muligheden for at ændre
den oprindelige placering af døren til
det store fællesrum er besluttet af
Blokrådet. Maling af væggene i de indre gangstrøg var indeholdt i den oprindelige blokrådssag om etablering
af
Husmødets
Dispositionskonto,

men overgik sidenhen til driften (er
på driftsbudgettet, sker hvert 5. år).
Der er jo løbet meget vand i stranden
siden de glade dage i 1973, og lovgivningen om almene boliger er ændret
mange gange – i de fleste tilfælde med
stramninger i forhold til økonomiske
dispositioner, men også i forhold til
hvem der kan indgå aftaler med
håndværkere og leverandører. Så det
oprindeligt rådende anarki i blokkene
har nu trange kår. For eksempel er
nogle af afskærmningerne til lukkede
fællesrum uhensigtsmæssige og i visse tilfælde formentlig i strid med
brandmyndighedernes krav til flugtveje. Blandt andet derfor har Følgegruppen for Indre Gangstrøg meddelt
Blokrådet, at der – i hvert fald indtil
videre – sættes en stopper for indretning af yderligere lukkede fællesrum.
Sådan kom Husmødets
Dispositionskonto til verden
Etablering af Husmødernes Dispositionskonti blev besluttet af Blokrådet i
slutningen af 1975 og oprettet i løbet
af 1976. Over huslejen betalte hver af
de små lejligheder 4 kr. om måneden,
mens de store lejligheder betalte 10
kr. om måneden. I vinteren 1986-87
blev disse beløb forhøjet til hhv. 8 og
20 kr. Administration af regelsæt og
fordeling af midler ud til hver enkelt
husmødes konto foregik i Blokrådets
Sekretariat frem til sensommeren
2015, hvorefter KAB overtog administrationen. (Se nærmere i MP491,
marts 2016).
Det må husmødet
bruge pengene til
Midlerne på husmødets dispositionskonto må efter husmødets beslutning
bruges til møblering, indretning, vedligeholdelse og renholdelse af blokkens fællesrum samt til sociale aktiviteter for blokkens beboere.

Beboerne udfører som udgangspunkt
selv arbejdet. Kræver et vedtaget arbejde medvirken af andre (f.eks. autoriseret håndværker), skal ejendomskontoret kontaktes. Medfører et vedtaget arbejde fysiske, konstruktionsmæssige eller arkitektoniske ændringer, gør det samme sig gældende:

ENERGIHJØRNET
Afkølingsbidrag??
… Det smuttede lige for den
nordlige ende af Farum
Midtpunkt
Som du måske husker fra tidligere artikler, kræver Farum Fjernvarme, at fjernvarmevandet afkøles mindst 30o C i vores varmesystem, inden vandet sendes
retur til værket.
Derfor har Ejendomskontoret og TMU
fokus på afkølingstemperaturen hele
året, og driftsfolkene trimmer løbende
anlæggene i forsøg på at overholde kravet.
I det netop afsluttede regnskabsår lykkedes det for den sydlige del af Midtpunktet. Her blev årets middelafkøling 31,68o
C – så fint med det!
Men som sagt smuttede det for den
nordlige del. Her blev årets middelafkøling 29,77o C.
Det var tæt på, men vi får altså en
ekstraregning på ca. kr. 18.000,- i form
af afkølingsbidrag.
Selvfølgelig ikke meget, når den samlede varmeregning for Midtpunktet er på
ca. kr. 12 mio. Alligevel er det ærgerlige
penge.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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ejendomskontoret skal kontaktes, og
der skal muligvis rejses en blokrådssag, inden arbejdet iværksættes.
Det må husmødet
ikke bruge pengene til
Midlerne på husmødets dispositionskonto må ikke bruges til arbejde
uden for blokkens fysiske rammer –
altså blokkens yderdøre i gangstrøgsniveau. De må heller ikke bruges til
arbejde der hvor gårdmændene renholder og vedligeholder, altså gulvene
i indre gangstrøg, mellemdøre og facader samt området uden for og under blokken. Ligeledes må midlerne
ikke anvendes til maling af hoveddørene til lejlighederne.
Forgårdene ved A-lejlighederne i Terrassehusene er altid blevet opfattet
som hørende til A-beboernes eget (offentligt tilgængelige) område, og mange A-beboere har udsmykket deres
forgårde med dekoraktioner på væggene, møbler og planter. Enkelte har
sågar malet gulvet i forgården. Det
skal pointeres, at gårdmændene ikke
foretager renholdelse og vedligeholdelse i forgårdene. Dette påhviler Abeboerne selv.
Den bagvedliggende lovgivning
Kravet om kontakt til ejendomskontoret skyldes, at Husmødet ikke har
lovformelig kompetence til at indgå
aftaler med håndværkere eller leverandører. Det fremgår af Furesø Boligselskabs vedtægter, hvor tegningsretten (dvs. reglerne om, hvem der må
indgå aftaler på boligselskabets vegne) behandles i § 11, stk. 4:
”Boligorganisationen og dens afdelinger forpligtes ved underskrift enten af
den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene
skal være bestyrelsens formand eller
næstformand, i forening med forret10

ningsføreren. Boligorganisationens bestyrelse kan meddele en forretningsfører, herunder en almen administrationsorganisation, fuldmagt til at forpligte boligorganisationen og de enkelte afdelinger.”
Helt konkret har Furesø Boligselskab
meddelt fuldmagt til vores administrationsselskab, KAB, og i praksis
udøves tegningsretten af Ejendomskontoret.
Reglerne om tegningsret er foranlediget af Almenboligloven § 12, stk. 1,
nr. 7.
Anbefalinger
Tegningsreglerne taget i betragtning
kan Husmødet stadig foretage sig
meget ”på egen hånd”, men skal der
indgås aftaler med håndværkere eller
leverandører, så skal det foregå i
samarbejde med ejendomskontoret,
da husmødet ikke har kompetence til
at indgå aftaler.
Det samme gælder, hvis Husmødet
ønsker at foretage fysiske ændringer
(f.eks. aflukning eller afskærmning af
hele eller en del af det åbne fællesrum, flytning af en dør i fællesrummet, forsænkelse af et loft), installationer (f.eks. opsætning af ekstra stikkontakter i fællesrummet, ændring af
strømstyrke) eller deciderede konstruktionsændringer. I sådanne tilfælde skal ejendomskontoret kontaktes, da kompetencen til myndighedsforhandling påhviler administrationsselskabet på vegne af boligselskabet.
Ved større indkøb skal ejendomskontoret også kontaktes (f.eks. indkøb af
opvaskemaskine, nye møbler o.lign.),
dels fordi sådanne indkøb ofte kræver
en kontrakt, dels fordi ejendomskontoret muligvis kan skaffe indkøbene
til en bedre pris.


NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
SÆT KRYDS I KALENDEREN d. 9. SEPTEMBER
Der gentager vi successen og inviterer beboere og udefrakommende til
Åbent hus i Farum Midtpunkt kl. 10 - 13.
Det bliver underholdende, interessant og hyggeligt. Det endelige program er endnu under udarbejdelse, men hold øje med opslag på opslagstavlen i din blok.

FØRSTE MØDE I KUNSTUDVALGET
Hvis Blokrådet vælger at nedsætte et Kunstudvalg (se BR-sag 506.c på side 10),
indkaldes udvalget til 1. møde

mandag den 14. august
kl. 1930
i Servicecentralen
HUSK AT AFLEVERE REGNSKAB FOR HUSMØDETS DISPOSITIONSKONTO
Når Husmødet har godkendt regnskabet, skal regnskab og husmødereferat – inden 1. september – indsendes til Anne Brønnum i KAB eller afleveres i Blokrådets
Sekretariat.

NYT FRA EJENDOMSKONTORET
RADIUS HAR LÅNT NØGLER …
… så du ikke behøver tænke på det, når din el-måler skal skiftes.
NÅR DU GRILLER – UDEN FOR DIN TERRASSE
Hvis du trækker uden for din bolig for at tænde op i grillen og nyde aftensmaden i de
grønne områder i Farum Midtpunkt, er det vigtigt at være opmærksom på, hvor du
stiller grillen, og hvordan du efterlader området.
Grillen skal selvfølgelig placeres på et ikke-brændbart underlag, og når du mæt og
tilfreds pakker sammen, er det vigtigt, at du sørger for, at både grill og der hvor grillen har stået, ikke er varmt så forbipasserende kan komme til skade.
God appetit
og nyd sommeren 
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Børnebegivenhedsbilleder – Børnenes Dag …
Af Berit, Bladudvalget
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… og FIFA eSport
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Pensionistskovturen i maj
Af Hannelore, 7E
Som hvert år i maj havde Furesø Boligselskab inviteret pensionisterne fra boligafdelingern til en dejlig forårstur ”ud
i det blå”, og heller ikke i år kunne vi få
noget som helst at vide om, hvor turen
gik hen, – men det er jo noget af charmen ved hele konceptet.
Om morgenen hentede to busser os
forventningsfulde pensionister tæt ved
vores hjem, og da alle havde fundet en
plads, startede turen ud i det smukke
danske landskab.
’God morgen, har alle taget sele på?’,
lød det fra boligselskabets næstformand og ønskede os en dejlig tur ’ud i
det blå’, – og solen skinnede fra en næsten skyfri himmel.
Busserne kørte et par meter og drejede
så straks til venstre i retning mod Frederikssund eller Hillerød – måske var
Kronborg målet? Snakken gik lystigt
blandt de veloplagte pensionister, og
bagved mig begyndte flere allerede at
gætte, – også jeg prøvede at følge vejskiltene langs vejen, men bussen kørte
for hurtigt forbi dem, og da jeg endelig
tydede et skilt, kørte busserne rundt og
rundt i en rundkørsel, så hvor var vi
mon nu på vej hen?

løst af en charmerende landsby – var
der igen gætterier om, hvor vi var på
vej hen … var det mon Hornbæk? – Og
ja, i hvert fald var vi pludseligt ved
Hornbæk Havn, hvor der var tid til
endnu en kort pause til en lille snak
med den ene og den anden. Der var
også en butik, hvor flere nåede at købe
nyt til garderoben.
Og så gik det videre langs vandet, hvor
man ser det ene flotte hus/sommerhus
efter det andet.
Busserne fortsatte længe langs vandet,
– en ’lise for sjælen’. Til Helsingør, forbi
det nye Kulturværft, og snart kørte vi
på Strandvejen og kunne nyde Øresund og den ene pragtfulde bygning
efter den anden. Og det var nu en af
deltagerne gættede, at vi var på vej til
Strandmøllekroen syd for Rungsted.
På kroen var der dækket op i flere mindre rum. Frokosten bestod af to slags
sild og lækre fiskefileter, desuden blev
der serveret mørbradbøffer og flæskesteg med rødkål, hertil to slags fantastisk lækkert brød, og til sidst var der
en lille osteanretning til hver.
Til det hele kunne der nydes snaps, øl,
vand eller vin, – og cognac til kaffen.

Som altid var der efter en lille times tid
en kort pause, hvor man kunne forsyne
sig med en øl eller vand, og flere hilste
på venner og bekendte eller dem de ellers har mødt på deres vej her i Farum.

Kaffen blev hentet ved baren, og de fleste tog den med udenfor i det vidunderlige sommervejr, – der stod stole, borde
og bænke på terrassen og i haven.

Længe var det ikke godt at vide, hvor vi
var på vej hen, der var flere muligheder, men så kom vi til Asminderød Kro,
hvor der var dækket op med kaffe og
wienerbrød, – og naturligvis var der
også ’en lille en’ til dem der havde lyst.

Hjemturen gik endnu et godt stykke ad
Strandvejen langs vandet. Der var så
smukt, og selv på motorvejen var vi
stadig omgivet af den smukkeste natur,
– jeg mener, at den danske natur så
afgjort hører til ’herlighedsværdierne’.

Mens vi kørte videre gennem skov,
langs frodige marker, hvor køerne lå og
nød solen, – hist og her lå en gård, af-

Ved 17-tiden var vi hjemme i Farum,
og alle var vist enige om, at det havde
været en dejlig dag.
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SÅDAN GIK DET MED VARMEFORBRUGET – 2016-17
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget

Forbrug 2016 – 2017
Forventet

Aktuelt

2015-16
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Vurdering af varmeåret 2016-17:
Vi havde en samlet besparelse på
fjernvarmen på 10 %.
Korrigerer vi for det milde år,
reduceres den dog til 2½ %.
Budgetmæssigt ligger vi altså
stadig fornuftigt.
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i 2016-17 var på
Budgettet for 2016-17 var på
Besparelsen var således på
Umiddelbart ser det jo fint ud, at vi
har brugt 10 % mindre fjernvarme,
end budgettet tillader. Meeen vi har
vejrmæssigt igen været begunstiget af
et mildt år.
Det kan være svært at huske vejret
mange måneder tilbage, og så er det
godt at have graddagene at støtte sig
til. I løbet af året kunne vi tælle 2.694
graddage. Normalen i vores system er
3.112 graddage.

21.049 MWh (megawatt timer)
23.400 MWh
2.351 MWh
Og hvis vi graddagekorrigerer forbruget i 2016-17, reduceres besparelsen
til blot 2½ % i forhold til budgettet.
Ud fra dette vurderer vi dog, at budgettet er sat fornuftigt. Selv om alle
taler om global opvarmning, er det jo
meget godt med en lille buffer, hvis
der skulle komme en fimbulvinter.
… og i maj 2017 brugte vi 919 MWh.
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BR-sag 506.a:
Valg til Økonomiudvalget
Forslagsstiller: BR-FU
Blokrådet skal hvert år vælge 3 medlemmer til Blokrådets Økonomiudvalg. Økonomiudvalgets kommissorium er beskrevet således i Blokrådet
Forretningsorden:
§ 14: ØKONOMIUDVALG
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.
Kandidaterne er opstillet i alfabetisk
rækkefølge.
Huslejekonsekvenser
Denne sag har ingen huslejekonsekvenser.
Hans/38 2.R
Jeg genopstiller hermed til valg til
Blokrådets Økonomiudvalg. ØU er det
udvalg som arbejder med/overvåger
de udgifter som henhører til vores
beboerdemokrati og beboeraktiviteter.
Jeg har boer her i bebyggelsen siden
1979 og har været aktiv i vores beboerdemokrati siden 1982. Udover at
repræsentere min blok i Blokrådet,
har jeg været medlem af diverse ud16
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valg og følgegrupper, ligesom jeg har
siddet i boligselskabets bestyrelse.
Som mangeårigt aktiv beboer har jeg
et godt kendskab til Blokrådets forretningsgange og struktur, samt til de
forskellige udvalg og deres arbejde.
Min erfaring med økonomi har jeg
dels fra erhvervslivet, hvor jeg har en
Teknonomuddannelse i Driftsteknik.
Her er virksomhedsøkonomi et af de
obligatoriske fag. Herudover har jeg
naturligvis også en del erfaring med
budgetter og regnskaber fra mit tidligere arbejde i boligselskabets bestyrelse, ligesom jeg i mange år har deltaget i det årlige budgetmøde, hvor vi
kæmper for at holde huslejen nede og
serviceniveauet oppe.
Jeg føler mig således godt rustet til
arbejdet i Økonomiudvalget. Såfremt
jeg bliver valgt, ser jeg frem til et godt
samarbejde med udvalgets øvrige
medlemmer samt Blokrådets ansatte.
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Hans/38 2.R
til Blokrådets Økonomiudvalg.
Jakob/161B
Jeg opstiller hermed til Økonomiudvalget.
Jeg har i mine over 40 år i Midtpunktet tjent beboerdemokratiet i to perioder i Blokrådets Forretningsudvalg,
og jeg var i en længere årrække medlem af økonomiudvalget. Jeg er nærmest fast blokrådsrepræsentant for
blok 26. Jeg er også en af Farum
Midtpunkts to repræsentanter i De
Almene Boligselskabers Fjervarmeudvalg og derfra valgt til Farum Fjernvarmes bestyrelse. I dag er jeg pensi-
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oneret fra et langt liv med tryksagsproduktion.
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Jakob/161B
til Blokrådets Økonomiudvalg.
Jørgen/410F
Jeg genopstiller hermed op til valg til
en post i Økonomiudvalget.
Jeg har boet i Farum Midtpunkt
sammen med Randi siden juli 2015,
og det er vi er vældig tilfredse med.
Som selvstændig i en lille virksomhed
gennem 25 år har jeg en del erfaring i
praktisk økonomi.
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de kommentarer, som Blokrådets
Forretningsudvalg har modtaget fra
KAB.
Sagen
Driftspersonalet er blevet bekendt
med, at Blok 46 har igangsat malerarbejde i p-arealet under blokken. Af
husmødereferat 5. marts 2017 fremgår det, at husmødet har besluttet af
få udført arbejde bestående af maling
af P-areal – herunder søjler, dragere
og vægge. Af rekvireret kopi af afgivne
tilbud fremgår det, at arbejdet beløber sig til et sted mellem 60 -100.000
kr.

BR-sag 506.b: Malerarbejde
i P-areal igangsat af blok 46
Forslagsstiller: BR-FU

Sagen i perspektiv
At udvendig vedligeholdelse alene påhviler udlejer burde ikke komme som
en overraskelse for Blok 46. Tilbage i
2014 påbegyndte blokken samme
stykke arbejde efter aftale med en leverandør, som de selv havde rekvireret. På daværende tidspunkt blev arbejdet også stoppet af driften med
samme argument som i nærværende
sag – at blokken har foretaget en tydelig overskridelse af deres beføjelser
ved at indgå aftale med entreprenører
om udvendig vedligeholdelse af fællesarealerne i Farum Midtpunkt.

På blokrådsmøde 505 blev BR-sag
505.b udsat med henblik på, at selve
forløbet i sagen samt de juridiske
konsekvenser, som de to afstemningstemaer medførte, blev tydeliggjort. På denne foranledning sendte
forslagsstiller,
Blokrådets
Forretningsudvalg, sagen til KAB, hvor dels
kundechef, Kurt Rytter, dels juridisk
afdeling forholdt sig til denne. Nedenstående sagsfremstilling tager således
udgangspunkt i BR-sag 505.b samt i

Lovgivning
I henhold til Lov om almene boliger er
det alene organisationsbestyrelsen,
boligorganisationens forretningsfører
samt ledelsen på ejendomskontoret,
der kan indgå forpligtende aftaler
med entreprenører.
I lovgivningen skriver man altså
om, hvem der juridisk kan forpligte
en boligorganisation – dette kalder
man også tegningsret. Og da der er
tale om lovgivne bestemmelser, kan

Jeg mener at vores beboerdemokrati
er unikt og vigtigt, og stiller derfor
glad og gerne min tid til rådighed for
det.
Afstemningstema:
Blokrådet vælger Jørgen/410F
til Blokrådets Økonomiudvalg.
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disse ikke fraviges ved lokale beslutninger. Tegningsreglerne for Furesø
Boligselskab fremgår derfor også tydeligt i vedtægterne for Furesø Boligselskab (jf. § 12, stk.4):
”Boligorganisationen og dens afdelinger forpligtes ved underskrift enten af
den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene
skal være bestyrelsens formand eller
næstformand, i forening med forretningsføreren. Boligorganisationens bestyrelse kan meddele en forretningsfører, herunder en almen administrationsorganisation, fuldmagt til at forpligte boligorganisationen og de enkelte afdelinger.”
De enkelte afdelinger i en boligorganisation har kompetencen til at godkende udgifter i afdelingen. Dette
sker ved fastsættelsen af det årlige
budget på afdelingsmødet (i Farum
Midtpunkt: Blokrådet). Afdelingsmødet kan endvidere løbende vedtage
nye udgiftskrævende projekter, der
ikke er medtaget i årets budget.
I nærværende sag er tegningsreglerne
derfor ikke overholdt, idet enkelte beboere i Blok 46 på husmødets vegne
har indgået aftale med en entreprenør. Ovenstående procedure er således ikke fulgt, og derfor er Farum
Midtpunkt ikke forpligtet til at honorere entreprenøren for det arbejde,
der allerede er udført.
Blokkens dispositionskonto
Om blokkenes dispositionskonti kan
generelt siges, at de stilles til rådighed for blokkenes beboere under ansvar over for Blokrådet (afdelingsmødet). Blokrådet har derfor den fulde
juridiske kompetence til at trække
18
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denne delegering af økonomien tilbage, hvis blokrådet finder, at der er
anledning til dette.
I henhold til lovgivningen vedr. tegningsret (se ovenfor), så har husmøderne ingen kompetence til at iværksætte arbejde, udført af andre end
beboerne selv. Det betyder, at alle arbejder, der fordrer en aftale med en
entreprenør, kun kan igangsættes af
ejendomskontoret, som har ansvaret
for at sikre, at det pågældende arbejde allerede er indeholdt i rammerne
for årets budget, alternativt at henvise blokken til at få Blokrådets godkendelse til at det ønskede arbejde
iværksættes.
I henhold til tegningsreglerne er KAB
bemyndiget til at forpligte afdelingen,
hvilket i praksis sker i det daglige
samarbejde med ejendomskontoret og
driftschefen.
Hverken almindelige beboere eller beboerdemokrater, ud over de personer,
der er nævnt i vedtægternes § 12, stk.
4, har altså kompetence til egenhændigt af indgå bindende kontrakter
med entreprenører eller andre former
for leverandører.
Reetablering i P-areal
Blokrådets Forretningsudvalg anser
det som nødvendigt, at det udførte
arbejde tilbageføres til oprindelig
stand. Ellers kan denne sag danne
præcedens for fremtidig igangsættelse
af arbejde, der ligger ud over lejernes/blokkenes beføjelser. Herudover
vil bevaring af det udførte arbejde
kræve, at der fremover afsættes penge
til vedligehold i budgettet, og dette vil
betyde ekstra huslejekroner for samtlige beboere i Farum Midtpunkt.
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Enten
Afstemningstema 1:
Farum Midtpunkt overtager sagen,
reetablering sker via driften. Allerede
udført arbejde samt reetablering betales af Farum Midtpunkt og hæves fra
Blok 46s dispositionskonto.
Juridisk substans
af afstemningstema 1
Såfremt blokrådet godkender dette
forslag, vil de samlede udgifter – både
til allerede realiserede arbejder og til
retableringsomkostninger til fjernelse
af maling m.m. fuldt ud blive dækket
af Farum Midtpunkt. Det fremgår ligeledes af temaet, at finansieringen af
disse arbejder tages af Blok 46s dispositionskonto.
Såfremt de samlede arbejder ikke kan
dækkes af Blok 46s dispositionskonto,
betales disse omkostninger af afdelingens øvrige driftsmidler. Hvis udgiften
til arbejderne bliver mindre end den
aktuelle saldo på dispositionskontoen
på betalingstidspunktet, forbliver restsaldoen til blokkens disposition, med
mindre Blokrådet af andre årsager
skulle beslutte noget andet.
Hvis dette afstemningstema vedtages,
lukkes sagen endegyldigt uden yderligere følger for de berørte parter.
Eller
Afstemningstema 2:
Farum Midtpunkt overtager sagen i
det omfang, at kun reetablering via
driften bekostes af Blok 46s dispositionskonto. Udestående for allerede
udført arbejde er således et mellemværende mellem beslutningstagerne
på husmødet d. 5. marts 2017 og leverandør.
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Juridisk substans
af afstemningstema 2
I dette afstemningstema er det alene
omkostningerne til retablering af pareal, der afholdes af Farum Midtpunkt, og dette sker efter samme finansieringsmodel som ovenfor anført.
Konsekvensen af dette vil være, at allerede udførte arbejder ikke bliver betalt af Farum Midtpunkt, hvilket efterlader entreprenøren med et tab. Sagen
er hermed afsluttet for Farum Midtpunkts vedkommende.
Entreprenøren har det fulde ansvar,
da han ikke har sikret sig, at han har
indgået en aftale med personer i Farum Midtpunkt, som ifølge lovgivningen har kompetence til at indgå aftaler
på Farum Midtpunkts vegne i henhold
til gældende tegningsregler.
Hvorvidt entreprenøren vil søge at få
dækket sit tab hos de personer, som
han har indgået aftale med, er Farum
Midtpunkt uvedkommende. Men dette
er naturligvis en risiko for de berørte
personer. I sidste ende vil dette skulle
afgøres af domstolene, hvis entreprenøren vælger at gøre en sag ud af det.
Hvis entreprenøren derimod vælger at
tage tabet uden yderligere opfølgning,
er sagen uden yderligere risiko for de
berørte personer.
Afsluttende bemærkning
Det er vigtigt at understrege, at Farum Midtpunkt hverken i afstemningstema 1 eller i afstemningstema
2 forfølger nogen personer i Farum
Midtpunkt med et erstatningskrav,
men hvis Blokrådet tiltræder afstemningstema 1, så lukkes risikoen for
de berørte beboere i forhold til entre19
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prenørens videre agenda, da han ikke
vil lide noget tab.
Huslejekonsekvenser
Ingen.

BR-sag 506.c:
Nedsættelse af Kunstudvalg
Forslagsstiller: FGSC
Den ombyggede Servicecentral er en
stor succes. Såvel Ejendomskontorets
medarbejdere som beboere og beboerdemokrater er godt tilfredse med de
lyse og velindrettede lokaler, og efterhånden er der også suppleret med
planter, opsat opslagstavler og forberedt muligheder for billedophæng. I
det lille mødelokale er der – efter at
det er blevet tømt for udvalgenes flyttekasser (de der ikke var blevet tømt,
er blevet sat i depot under Servicecentralen) – endda ophængt nogle af
de malerier, som er kommet i Farum
Midtpunkts besiddelse.
Det store indgangsrum fremstår dog
stadig meget bart og trænger til udsmykning i form af billeder og måske
anden kunst. De medlemmer af følgegruppen som har været aktive i arbejdet efter selve ombygningen og
ibrugtagningen, er imidlertid ikke
indstillet på at stå for udsmykningen
– ingen af dem føler sig som kunstkendere – og foreslår derfor, at der
nedsættes et kunstudvalg.
Det er tanken, at kunstudvalget etableres som et åbent udvalg, som fremover står for udsmykningen af såvel
Servicecentralen som Selskabslokalerne (se også BR-sag 506.e), f.eks.
med skiftende udstillinger – måske i
20
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samarbejde med lokale kunstgrupper.
Udvalget beslutter selv sin arbejdsform samt hvornår udsmykningerne
skal udskiftes og med hvad.
Der har tidligere været et kulturudvalg, som – i det små – sørgede for
skiftende udstillinger i Servicecentralen, men udvalget indstillede arbejdet
efter et ærgerligt tyveri af ophængte
billeder i den dengang ikke tyverisikrede Servicecentral. Denne risiko er
efter ombygningen stærkt minimeret.
Hvis kunstudvalget nedsættes, indkalder BR-FU til første møde i udvalget. Mødet finder sted mandag den
14. august kl. 19:30 i Servicecentralen.
Huslejekonsekvenser
Ingen.
Afstemningstema:
Blokrådet nedsætter et kunstudvalg
til varetagelse af udsmykningen af
Servicecentralen og Selskabslokalerne.

BR-sag 506.d:
Opfølgning på ændring af
afregningsform for el til lejligheder
Forslagsstiller: TMU
Den tidligere BR-sag
På BR-mødet den 4. maj vedtog
Blokrådet BR-sag 504.a vedr. ændring af afregningen for el til lejlighederne. Projektet medfører, at Farum
Midtpunkt selv distribuerer el til lejlighederne, og at el-målerne derfor
udskiftes. BR-sagen indeholdt også
en procedure for nedsættelse af en
følgegruppe.
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Det er vores skyld
Sagen er jo en mindre del af den meget større sag om anlæggelse af et
solcelleanlæg, som TMU arbejder videre med. Ved anlæggelse af et solcelleanlæg ville det være naturligt at oprette en følgegruppe. Men det er ikke
tilfældet med den stærkt reducerede
sag om el-afregning. Det overså TMU,
da vi udarbejdede BR-sagen, hvor
procedure for oprettelse af følgegruppe burde være taget ud. Det beklager
vi i TMU.

Da sagen oprindeligt er rejst af TMU,
vil udvalget naturligvis følge sagen
meget tæt. Skulle der være beboere,
som er særlig interesseret i at følge
sagen, kan de kontakte TMU. De vil
så blive inviteret til de møder i TMU,
hvor sagen evt. behandles.

Hvad er en følgegruppe
En følgegruppe er en gruppe af beboerrepræsentanter, som vælges til at
følge en større byggesag. Normalt
nedsættes følgegrupper af Organisationsbestyrelsen, og i det tilfælde har
følgegruppen samme kompetence og
ansvar som bestyrelsen. Det vil sige,
at følgegruppen f.eks. kan godkende
at udvide en sag eller ændre tidsplaner.

Afstemningstema:
Blokrådet vedtager, at der ikke nedsættes en følgegruppe i forbindelse
med implementeringen af BR-sag
504.a. TMU følger sagen tæt. TMU og
driftsledelsen
orienterer
løbende
Blokrådet om sagens stade.

Er følgegruppen valgt blandt afdelingsbestyrelsen (hos os Blokrådet),
har følgegruppen samme kompetence
som afdelingsbestyrelsen. Følgegruppen kan derfor kun godkende beslutninger inden for sagens oprindelige
rammer.
Den aktuelle sag
Den følgegruppe, som var nævnt i
BR-sag 504.a, er i henhold til ovenstående på afdelingsniveau. Men da
sagen udelukkende omhandler en
udskiftning af allerede bestående installationer, er der tale om en almindelig driftsopgave, som ifølge normal
praksis ikke nødvendiggør nedsættelse af en særlig følgegruppe.

Huslejekonsekvens
Denne BR-sag har ingen indflydelse
på driftsbudgettet. Derimod giver den
en meget lille besparelse på selve sagen.

BR-sag 506.e:
Gallerilister til Selskabslokalerne
Forslagsstiller: MFU
For et år siden vedtog Blokrådet, at
Selskabslokalerne skulle have nye
møbler (BR-sag 495.c enstemmigt
vedtaget), og resultatet er – også efter
maling af væggene – blevet ganske
fortrinligt og til stor glæde for brugerne.
Imidlertid fremstår de hvide vægge
meget ”kolde”, og det er jo oplagt at
udsmykke dem med kunst af forskellig art, f.eks. malerier, plakater, fotos
o.lign. i forskellige kombinationer.
Hvis Blokrådet vælger at nedsætte et
kunstudvalg (se BR-sag 506.c), ville
det ligge lige for at lade dette udvalg
sørge for opsætningen og vedligehol21

BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 506

delsen, men ellers må vi jo bare finde
ud af det hen ad vejen.

såvel beboere i Farum Midtpunkt som
folk uden for Farum Midtpunkt.

Nu vil en masse huller i væggene jo
ikke være hensigtsmæssigt … ophæng til én udstilling passer jo ikke
nødvendigvis til den næste. Men det
er der heldigvis råd for, nemlig gallerilister opsat øverst på væggen, hvori
kan sættes glidende kroge til billedsnore (du kan se dem i Servicecentralen).

Datoen for arrangementet er i år sat
til lørdag den 9. september i tidsrummet kl. 10-13.

Derfor ønsker Markedsføringsudvalget at få frigivet 12.200 kroner til opsætning af gallerilister i Selskabslokalerne, så mulighederne for ophængning bliver mere fleksible, og
væggene ikke skæmmes af huller. Vi
har sammen med Ejendomskontoret
indhentet oplysninger om, hvad levering og montering af gallerilister samt
indkøb af ophæng og øskner vil koste:
Indkøb og montering ................... kr. 8.680
Ophæng og øskner (ca.) ............. kr. 3.500
Huslejekonsekvenser:
Ingen – finansieres af Markedsføringsudvalgets midler.
Afstemningstema:
Blokrådet frigiver kr. 12.200,00 af
Markedsføringsudvalgets midler til
opsætning af gallerilister i Selskabslokalerne.

BR-sag 506.f:
Åbent Hus i Farum Midtpunkt
Forslagsstiller: MFU
Igennem de sidste mange år har der i
efteråret været afholdt Åbent hus i
Farum Midtpunkt. Det har alle år været en stor succes og har tiltrukket
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Hvorfor
Arrangementet skal bidrage til, at såvel nuværende som kommende beboere bliver præsenteret for noget af
det, som Farum Midtpunkt kan tilbyde. Her er både mulighed for at få
fantastiske boliger, nyde de grønne
områder og deltage i sociale begivenheder med familie og naboer. Denne
dag er det også muligt at få et historisk indblik i Farum Midtpunkt –
herunder arkitekturen, renoveringer
og beboerdemokratiet.
Markedsføring af Farum Midtpunkt
er vigtig i forhold til at holde ventelisterne på et fornuftigt niveau, så man
undgår, at lejligheder står tomme, da
dette er en dyr udgift for Farum
Midtpunkt.
Finansiering
Arrangementet er tidligere blevet finansieret af midler fra byggesager, og
det har været et ønske at bibeholde
det. Derfor er der i dette budgetår afsat penge på Markedsføringsudvalgets konto til arrangementet. Da pengene skal frigøres via en blokrådssag,
fremlægger vi nedenfor en liste over
dagens begivenheder samt en anslået
pris for disse:
Ansigtsmaling ved BUU ............ 5.000 kr.
Musik i alle tre timer .................. 3.000 kr.
2 kaffevogne .............................. 12.000 kr.
Forplejning og gaver ................. 25.000 kr.
Lokalhistorisk omvisning .................... 0 kr.
Evt. FC Nordsjælland ......................... 0 kr.
Fremvisninger .................................. 0 kr.

BLOKRÅDSSAGER
Dette vil medføre, at der bliver frigivet
et rammebeløb på 45.000 kr.
Annoncering finansieres af Furesø
Boligselskab.

BR-MØDE 506

Afstemningstema:
Blokrådet vedtager, at der bevilges et
rammebeløb på 45.000 kr. til afholdelse af Åbent hus i Farum Midtpunkt i september 2017.

Huslejekonsekvenser
Ingen – midlerne er budgetsat til markedsføring i indeværende regnskabsår.

LIDT MERE FRA BØRNENES DAG DEN 27. MAJ 2017
Fotos: Berit, Bladudvalget
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 505 6. JUNI 2017

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra maj 2017
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Nyt fra Ejendomskontoret
c. Nyt fra Blokrådets Forretningsudvalg
d. Nyt fra andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Suppleringsvalg til
Furesø Boligselskabs bestyrelse

b. Malerarbejde i P-areal, igangsat af Blok 46
6. Eventuelt

(Henrik, BR-FU)
(Godk. u/bemærkn.)
(Godk. u/bemærkn.)

(afstemning:)
(Anne: 22,
Bo: 0,
Niels: 2,
Tove: 12)
(Udsat: 9 af 35)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Tove
Else Marie
Alice
Martha
C
Oscar
11
Kirsten
Steffen
12
Morten
og 13 Hans
14
Ingvar
Hanni
15
Anne
16
Lis
Birthe
21
Niels
Allan
22
Lonnie
Lene

Adresse
201G
202B
208B
204B
10I
34F
31C
38 2.S
38 2.R
55E
55E
75D
80F
80B
112E
108A
114F
121B

Blok Navn
24
Thomas
Flemming
26
Jakob
Casper
32
Leif
Inger
33
Anita
Inge
35
Maiken
Mikkel
41
Bo
Merete
42
Niels
Jørgen
43
Henrik
Camilla
44
Tove
Mogens

Adresse
143F
136A
161B
163F
242B
242B
257B
252A
287 E2
287 E2
401A
401A
414F
410F
428D
424F
431D
437A

Uden stemmeret: Bettina, KAB

1. Godkendelse af dirigent
Hanni/BR-FU byder velkommen til
aftenens møde samt til de to nye
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medlemmer af BR-FU, Berit og Helgi.
Helgi er desværre forhindret i at deltage i mødet. BR-FU ser frem til det
fremtidige samarbejde.

Henrik, BR-FU godkendes som dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden
mærkninger.

be-

3. Godkendelse af
referat fra maj 2017
Referatet godkendes uden bemærkninger.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen.
4.b Nyt fra Ejendomskontoret
IT-problemer i Servicecentralen
Betina/KAB fortæller, at Ejendomskontoret i forbindelse med omlægning
af bolignettet har oplevet it-problemer
d. 1. og 2. juni. Beboerne kunne i
disse dage ikke få telefonisk kontakt
til ejendomskontoret. Driften beklager
de gener, det kan have medført.
Rensning af ventilationskanaler
Bettina/KAB orienterer om, at rensningen af ventilationskanalerne forløber planmæssigt. Arbejdet i Nygaardterrasserne er påbegyndt d. 6. juni.
Parkering under Blok 21 & 22
Bettina/KAB oplyser, at der er problemer med biler, der parkerer i det
fodgængerfelt, der blev etableret i forbindelse med miljøsagen. BR-FU har
besluttet, at der skiltes med parkering forbudt i dette område. Kontrollen overgår til parkeringsfirmaet, som
vil skilte med kontrolafgift. Når skilte
er opsat vil alle beboere blive varslet
om dette.
Thomas/Blok 24 efterspørger skiltning med en generel betragtning af
parkeringsreglerne på stamvejene.
Belysning (brystværnslamper)
Bettina/KAB fortæller, at der mangler
at blive udskiftet nye pærer i nord-

enden i Birkhøjterrasserne, sydenden
i Paltholmterrasserne samt Vestblokgangstrøget.
Knallertbure
Bettina/KAB fortæller, at oprydning
af knallertbure påbegyndes efter
sommerferien. Der informeres om
dette, når det opstartes.
HTH-køkkener
Bettina/KAB følger op på dette punkt
fra sidste BR-møde. Driften har været
i dialog med køkkenfirmaet HTH, som
fra deres lister har registreret, at 47
lejemål i FM skal have skiftet beslag.
Bettina oplyser, at driften yderligere
vil foretage nogle stikprøver, da der i
Birkhøjterrasserne kun er registreret
én lejlighed med disse beslag.
Bettina opfordrer til, at man selv
eftertjekker beslagene i køkkenskabe
(se info på www.k21montering.dk).
Problemerne med de omtalte beslag
kan opstå, hvis belastningen overstiger 30 kg./skab.
Casper/163 spørger, om der også er
problemer med beslagene i Blok 12 og
13?
Bettina/KAB svarer, at de lejemål,
hvor beslagene er opsat af HTH, vil
blive varslet, så beslagene kan blive
udskiftet.
Berit/Blok 12 oplyser, at der ikke er
HTH-køkkener i Blok 12 og 13.
Bo/401A indvender, at der er HTHkøkkener i alle ombygningerne.
Bettina/KAB afslutter med at sige, at
HTH har en registrering af de køkkener, hvor der er opsat køkkenskabe
med K21 beslag. Stikprøverne er
tænkt som en sikkerhedskontrol.
Erik/80F mener, at det er et spørgsmål om, at HTH går deres database
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igennem, eftersom de må have oplysninger om, hvor beslagene kan være
anvendt. Han mener, at HTH er de
ansvarlige i denne sag – man kan ikke lægge det ud til beboerne, at de
selv skal tjekke, hvilke beslag der er
brugt, og boligselskabet kan ikke påtage sig ansvaret. Erik mener, HTH
bør lave en totalgennemgang.
Bettina/KAB siger, at der ikke hersker tvivl om, at det er HTH, der har
monteret skabene, og det er vigtigt for
dem, at eventuelle K21-beslag bliver
skiftet. Bettina mener dog ikke, at
man som beboer kan fralægge sig ethvert ansvar, når man er bevidst om
sagen, og derfor opfordres den enkelte beboer til at melde til EJK, hvis
man er i tvivl, om de omtalte beslag
er brugt. EJK vil så være behjælpelige
med en vurdering. HTH foretager ikke
en totalgennemgang, da de allerede
har en registrering af de køkkener,
som har disse beslag.
Erik/80F fortæller, at FM blev bekendt med problemet via dagspressen. Her søgte HTH i første omgang at
fraskrive sig ansvaret. Han understreger igen, at boligselskabet ikke
kan påtage sig ansvaret.
Hærværk
Bettina/KAB orienterer. Punktet føres
ikke til referat.
Paraboler
Bettina/KAB fortæller, at driften har
gennemgået Blok 11-14 for paraboler,
der er opsat ulovligt (herunder også
dem, hvor der ikke er søgt om opsætning). Det har ledt til omkring 30
igangværende sager. Gennemgangen
fortsætter fra Blok 14. Alle beboerne
er varslet, og beklageligvis er enkelte
beboere blevet varslet på trods af, at
de ikke har en parabol.
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Oprydning i garagebure
Bettina/KAB fortæller, at driften er i
gang med Blok 32 og 33 – første varsling er omdelt.
Erling/262A undrer sig over, at han
ikke har modtaget en varsling, da
han bor i Blok 33. Han oplyser desuden, at han er nøgleansvarlig.
Bettina/KAB svarer, at driften følger
op på det.
Forbrugsmålere (Brunata)
Bettina/KAB oplyser, at udskiftningen af de ca. 180 varmemålere afsluttes i perioden den 6. – 8. juni, hvor de
sidste 13 lejemål bliver udbedret.
Jette/409D siger, at hun ikke kan
aflæse sin måler elektronisk grundet
dårligt signal. Hun har været i dialog
med Brunata gennem det sidste år,
men det har ikke hjulpet. Bettina/KAB noterer sig dette.
Skadeservice
Bettina/KAB oplyser, at KAB har opsagt aftalen med det nuværende skadeservicefirma SSG. Aftalen er opsagt
fra udgangen af august 2017. KAB
har i stedet indgået aftale med Dansk
Bygningskontrol. Driften har dog været og er meget tilfredse med SSG,
hvorfor de vil forhøre sig ved dem, om
der kan indgås en specialaftale, hvor
nuværende vilkår forbliver uændret.
Nærmere info følger på BR-mødet i
august.
Niels/414F stiller spørgsmål ved,
hvorfor KAB har opsagt aftalen, hvis
FM var tilfreds med den.
Bettina/KAB svarer, at det er en
rammeaftale, som KAB laver, hvor
man som afdeling kan vælge at gøre
brug af den.

Supergrafik i P-areal
(konstant belysning)
Bettina/KAB følger op på dette punkt
fra sidste BR-møde 504. Supergrafikken er ændret i Blok B, så lys, der
hidtil lyste konstant, nu dæmpes med
den øvrige belysning i P-arealet. Der
er indhentet en pris for dette i de øvrige P-arealer, som ligger på omkring
10.000 kr.
E-sport (FIFA)
Maiken/komm.medarbejder orienterer
om de to FIFA-arrangementer, der er
blevet afholdt i maj måned. Begge arrangementer forløb rigtig godt, og der
var en fantastisk stemning blandt
både spillere og familier samt andre
nysgerrige, der var fremmødt. Der
blev budt på sodavand og mad, og
alle fremmødte havde kun rosende
ord.
Arrangementerne var tænkt som
test-arrangementer, og Maiken fortæller, at der allerede fra første til andet arrangement var sket en mærkbar forbedring. Hun fortæller desuden, at de er blevet klogere på bl.a.
målgruppen samt praktikken i forbindelse med arrangementerne.
Samarbejdet mellem kommune,
fodboldklubber og Børne- og Ungdomsudvalget var upåklageligt, så
succesen taget i betragtning er det
helt sikkert noget, man gerne vil arbejde videre med.
Afskedigelse af medarbejder
Bettina/KAB orienterer kort om (jf.
Grundloven FM), at hun har afskediget en medarbejder pr. 31. august.
4.c Nyt fra Blokrådets
Forretningsudvalg
Nye medlemmer til BR-FU
Per 1. juni er der kommet hele to nye
medlemmer til Forretningsudvalget.
BR-FU byder derfor velkommen til

Helgi fra Blok 23, hvis funktionsperiode løber til 1. marts 2018, og til Berit fra Blok 12, der skal sidde i forretningsudvalget indtil 1. december
2018.
Møde om tryghedsfremmende
arbejde i Farum Midtpunkt
Som opfølgning på dialogmødet d. 31.
januar har Blokrådets Forretningsudvalg indkaldt til møde d. 12. juni,

VANDSTATUS
Situationen pr. 30. juni 2017
Døgnforbruget for hele Farum Midtpunkt
i de seneste 3 måneder:
April:
Maj:
Juni:

445 m3/døgn
451 m3/døgn
441 m3/døgn

Når vi ser på udviklingen i forbrug, kan vi
nu gå tilbage til det tidligere anvendte
princip om at se udviklingen for hele
Midtpunktet under ét.
Det kan vi, fordi der er gået mere end et
år siden, de store ombygningsarbejder
blev afsluttet.
Sammenligningen indeholder derfor igen
alle blokke i Birkhøjterrasserne, ligesom
blok 12 og 13 indgår.
Vi ved jo godt, at blok 12 og 13 ikke er
helt de samme, når vi sammenligner
med referenceåret 2006/07, men forskellen i forbrug er af marginal betydning.
Juni 2017 i forhold til
juni 2016 – besparelse:

ca. 2,6 %

Regnskabsåret 2017/18
i forhold til referenceåret
2006/07- besparelse:

ca. 26 %

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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kl. 19-21 i Servicecentralen. Mødet er
for alle, der har interesse i at deltage i
det fremtidige arbejde vedr. trygheden
i Farum Midtpunkt.
Blokrådssekretariatet som
modtager på udvalgsmails
På sidste BR-møde blev der orienteret
om, at der var blevet oprettet nye
mailadresser til udvalgene. Mails, der
sendes til udvalg, forwardes også til
blokrådssekretariatet,
så
Forretningsudvalget lettere kan holde sig
orienterede om udvalgsarbejdet i Farum Midtpunkt.
Thomas/143F supplerer, at udvalgene kan drage nytte af, at dialogen til
forretningsudvalget vedr. udvalgsarbejde styrkes.
Bemanding til
Sankthansfesten d. 23. juni
Der er pt. 3, der har meldt, at de gerne vil være behjælpelige i forbindelse
med udskænkning af øl og vand til
årets Sankthansfest. Der er brug for
flere hænder, så hermed en opfordring til, at man melder sig til sekretariatet, hvis man vil give en hånd
med.
Casper/163F anmoder BR-FU og Bettina om at oplyse gårdmændene om,
at bålene ikke må tændes op ved at
hælde brændstof på et brændende
bål. Det er blevet gjort de tidligere år
for at få gang i bålet, og Casper har
også tidligere påpeget det.
4.d Nyt fra andre udvalg
Bolignetudvalget (BNU)
Mikkel/BNU fortæller, at FM er overgået til Parknet pr. 1. juni. Der har
været nogle opstartsproblemer mht.
internet og dørtelefoni. BNU og driften har møde med Parknet fredag d.9.
juni, hvor der er aflevering fra Parknet.
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Der arbejdes stadig på TV, og der
fremlægges formodentlig en aftale
snarest, som kan træde i kraft inden
for de kommende 14 dage. BNU har
rykket YouSee adskillige gange for at
få fremlagt materiale korrigeret for
juridiske fejl.
Casper/163F spørger til Streamingtjenester, da de ikke fungerer optimalt.
Mikkel/BNU forklarer, at skiftet til
Parknet har resulteret i, at der har
været problemer med især Netflix.
Parknet tilbyder en tjeneste i forbindelse med Netflix, hvor man kan hente data direkte fremfor i skyen – det
er formodentlig denne, der giver problemer, men de arbejder på sagen, og
BNU får svar på dette på det kommende møde.
Bo/Blok 41 spørger, om der har været
andre tv-udbydere i spil end YouSee?
Mikkel/BNU svarer, at YouSee har
forsyningspligtaftale med FM – dette
har bl.a. bevirket, at skærmen ikke er
gået i sort. Det, der afventes tilbud
på, er derfor udelukkende en administrationsaftale, som tidligere har ligget ved Dansk Kabel TV.
Til Bos spørgsmål, om BNU har
forhørt sig ved en anden tv-udbyder
er svaret nej, og dette vil formodentlig
betyde, at der skal laves et nyt EUudbud. Der er opsagt 3 aftaler, og
EU-udbuddet dækkede de to – nemlig
internet og telefoni. Planen var, at
man kørte videre med YouSee som
tidligere blot med dem på kontrakten
i stedet for Dansk Kabel TV, men det
lykkedes ikke.
Jakob/161B spørger, om Parknet har
overholdt kun at arbejde indenfor
normal arbejdstid?
Mikkel/BNU kan ikke komme med et
klart svar, men han ved, at de i udgangspunktet har arbejdet fra 8-16,

men ved problemer har arbejdstiden
varet til kl.18.
Thomas/143F spørger, om en af udfordringerne tidligere ikke netop var,
at både telefoni, internet og tv var
knyttet til samme aftale, og at det var
derfor man søgte at få de tre ting adskilt i forskellige aftaler? Næste skridt
er vel, at der bliver lavet en separat
aftale for telefoni?
Mikkel/BNU svarer, at som telefonien
er nu, kan beboerne vælge to løsninger – fastnet via det gamle ”tre-polet”
telefonstik eller via en adapter så telefonien kører over nettet. Der er ca.
100 brugere, der kører via adapter, og
det har været en udfordring at sørge
for, at de brugere fik en boks. Tidligere har boksen været i krydsfeltet,
men nu er der en boks i den enkelte
lejlighed. Det er boligafdelingen der
ejer disse adaptere. Hvis nye brugere
skulle ønske at tegne abonnement, vil
det gå uden om boligafdelingen, idet
man tegner abonnement direkte gennem telefonselskabet.
Jette/409D siger, at dørtelefonerne
ikke virker efter skiftet, og spørger
BNU, om de ved mødet med Parknet
kan få dem til at gennemgå blokkene
for dette?
Mikkel/BNU svarer, at hun skal melde det til driften, da telefonen ikke
giver en fejlmelding. Hvis den giver en
fejlmelding ved lyd, skal man derimod
kontakte Parknet.

Bo/Blok 41 fortæller, at det er alle 3
dørtelefoner i hans blok, der ikke kan
komme online (de giver fejlmelding),
hvortil Mikkel opfordrer ham til at
kontakte Parknet support.
Jørgen/410F spørger, hvad Parknet
er for en størrelse? Hvad er deres
egenkapital?
Mikkel/BNU svarer, at Parknet er en
forening (eller tæt på at være det, da
de sidste vedtægtsændringer netop er
blevet besluttet, før dette kan træde i
kraft), der er stiftet af de selskaber,
der køber internet som hovedentreprise hos dem. Mikkel har deltaget i
deres generalforsamling, hvor han
kunne konstatere, at FM havde knap
1/3 af stemmerne, hvilket giver os en
forholdsvis stor medbestemmelse.
Egenkapitalen er på knap 50 mill. –
de henlægger svarende til det, der bliver indkøbt.
Jørgen/410F har orienteret sig på
Parknets hjemmeside, hvor det fremgår, at man som forening selv skal
betale for det tekniske udstyr. Det
kan kun betale sig at benytte dem,
hvis man ligger tæt på deres infrastruktur – hvordan passer det sammen med FM?

Erling/263A spørger til det brev, der
er blevet omdelt, hvoraf det fremgår,
at man skal vælge tv-pakke inden d.
20. juni – er det stadig gældende?

Mikkel/BNU understreger, at Parknet
har fået entreprisen, fordi de vandt
EU-udbuddet. I udbuddet indgik også
pris for infrastruktur. Grunden til, at
det var forholdsvist billigt, er at Parknet for et par år siden entrerede i Farum, hvilket betød at nærmeste infrastruktur ligger i nærheden af Bytorvet.

Mikkel/BNU svarer, at det er taget til
referat fra sidste BR-møde, da de
havde forventet, at det ville ske i juni.
YouSee har lovet at varsle ny dato via
brev til beboere.

Mikkel/BNU afslutter med at sige, at
hans sidste dag som medlem i BNU
er dags dato (læs d.6. juni), da han
fraflytter FM.
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Friarealudvalget (FAU)
Hans/FAU gør opmærksom på fugleturen tirsdag d. 13. juni. Det bliver
godt vejr, og der kommer en biolog fra
Dansk Ornitologisk Forening, som
guider og fortæller. På gensyn 
Nørklerne
Lis/Nørklerne spørger Bettina/KAB
om status på skilt og nøglebrikker.
Maiken/Blokrådssekretær oplyser, at
skiltet burde være bestilt.
5. Blokrådssager
BR-sag 505.a: Suppleringsvalg
til Furesø Boligselskabs bestyrelse
Henrik/dirigent efterlyser 3 personer
fra forsamlingen til at tælle stemmer
sammen med blokrådssekretæren.
For en god ordens skyld må det ikke
være en af de opstillede kandidater
eller nogen med familiær tilknytning
til disse. Erik/80F, Mikkel/287 E2
samt Maiken/287 E2 melder sig.
Efterfølgende giver dirigenten kandidaterne mulighed for at komme
med en bemærkning til deres kandidatur, men alle 4 kadidater mener, de
har præsenteret sig fyldestgørende i
Midtpunktet. Dirigenten gør opmærksom på, at man må sætte maksimalt
et kryds pr. stemmeseddel.
Berit/BR-FU oplyser, at der er 36
stemmeberettigede.
Thomas/FURBO spørger dirigenten til
valgproceduren – kører det over en
eller to runder?
Henrik/dirigent svarer, at proceduren
er den samme som anvendt ved valg
til ØU sidste år. Dvs. at den kandidat,
der får flest stemmer, vælges. Hvis to
kandidater får lige mange stemmer,
går man til afstemning igen, hvor der
alene stemmes om disse to.
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Thomas/FURBO mener også, at forsamlingen bør spørge de 4 i øvrigt
yderst kvalificerede kandidater, om
de tilslutter sig blokrådsdemokratiet?
Henrik/dirigent spørger alle 4 kandidater, om de kan tilslutte sig blokrådets demokrati, og alle fire svarer ja
til dette.
Mikkel/287 E2 takker for, at der er så
mange, der stiller op – han ser det
som en stor opbakning til demokratiet.
Henrik/dirigent går til afstemning.
Afstemning
De 36 stemmer fordeles således:
Anne: 22,
Bo: 0,
Niels: 2,
Tove: 12

BR-sag 505.b: Malerarbejde
i P-areal, igangsat af Blok 46
Ændringsforslag Blok 14
”Afstemningsmulighed 2 fjernes fra
afstemningen, så der kun er én afstemning.”
Begrundelse:
Såfremt afstemningsmulighed 2 bliver
stemt igennem, vil det være slut med
demokratiet i Farum Midtpunkt.
Det vil indebære, at de tilstedeværende ved en afstemning, ikke kun ved
husmøder men også ved blokrådsmøder, vil kunne gøres personligt ansvarlige for alle afstemningsresultater
ved vores møder – specielt de økonomiske.
Vi vil aldrig mere turde / kunne
stemme ja til et forslag med risiko for
at blive gjort personligt ansvarlig.

Henrik/dirigent spørger Blok 14, om
de vil motivere forslaget?
Ingvar/Blok 14 understreger, at ændringsforslaget er stillet, fordi en vedtagelse af afstemningstema 2 i BRsagen vil være ødelæggende for demokratiet i Farum Midtpunkt.
Henrik/BR-FU siger, at formålet med
sagen ikke er at drage enkeltpersoner
personligt ansvarlige. Det essentielle i
sagen er, at man i Blok 46 har geniværksat et forsøg på maling af Pareal, som man allerede er blevet
stoppet i en gang tilbage i 2014. Deri
ligger en ekstraomkostning for samtlige beboere i forbindelse med fremtidig vedligehold. Derfor er det afgørende, at der foretages reetablering –
også for ikke at danne præcedens.
Hvis man ønsker, at P-arealet skal
males, må man rejse en BR-sag, så
dels omkostningerne kan blive en del
budgettet, dels at sagen kan blive besluttet på demokratisk vis.
Casper/163F synes, at sagsfremstillingen synliggør, at man på trods af
at have fået et nej iværksætter arbejde. Han synes ikke, det giver mening,
eftersom alt udvendig vedligeholdelse
påhviler driften. Casper mener dog, at
der kun kan være tale om afstemningstema 1, da det andet afstemningstema bevæger sig ud i noget juridisk, blokrådet ikke kan tage stilling
til.
Thomas/143F kan godt se den gode
intention i Ingvars udtalelser. Med
det sagt mener han, at vi alle har et
ansvar uagtet om afstemningstema 2
bortfalder eller ej. Man er nødt til at
sikre sig, at de beslutninger, man tager, er lovlige. Når man overtræder
regler, så er man ikke straffri selvom
man ikke skulle kende reglerne.
Thomas fortæller dog, at selvom det
ikke var enstemmigt, så har husmø-

det i Blok 24 valgt at stemme på afstemningstema 1, så det ikke er enkeltpersoner, der kommer til at hænge på regningen, men at den bliver
betalt via deres dispositionskonto.
Anne/Blok 15 er af den holdning, at
hvis man handler til ulempe for andre, så må man (læs: blokken) selv
betale for det. De finder dog sagen
meget forvirrende, når man sammenholder sagsfremstillingen i Midtpunktet med det opslag, Blok 46 har
hængt op på opslagstavlerne, hvorfor
de anmoder om, at sagen udskydes,
til der er enighed om beløbsstørrelser
samt selve forløbet. De havde et håb
om, at Blok 46 selv kunne byde ind
med et forslag til, hvordan dette kunne løses.
Henrik/dirigent spørger Anne, om det
er korrekt forstået, at husmødet
fremsætter et udsættelsesforslag, for
så er det jo det, der skal stemmes om.
Til dette svarer Anne ”ja”.

VARMEØKONOMI
Status pr. 31. maj 2017
Sådan sluttede året 2016/17:
Variabel fjernv.
Afkølingsbidrag
Aconto rådighed
Overskud

kr.
kr.
kr.
kr.

9.208.755,18.236,12.353.848,3.126.857,-

Et pænt overskud som vi nu kan glæde
os til at få udbetalt i efteråret.
Jfr. prisblad på Farum Fjernvarmes
hjemmeside ser det ud til, at varmeprisen i det nye år ret nøje svarer til prisen
for året vi lige har forladt – altså ingen
prisstigning på fjernvarmen.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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Berit/BR-FU bemærker, at i henhold
til forretningsordenen, så skal et udsættelsesforslag, som er vedtaget af et
husmøde, afleveres til sekretariatet
inden kl.18 på dagen for BR-mødet
for at kunne komme til afstemning.
Kirsten/Blok 11 forklarer, at de på
husmødet undrede sig over, at det var
blevet til en BR-sag, da de mente, det
burde være en sag mellem Blok 46 og
Ejendomskontoret, som så evt. kunne
udmønte sig i en BR-sag. Deres
stemme falder på afstemningstema 1.
Dog skal det siges, at de undrer sig
over forløbet, da de ved, at der bor
folk i Blok 46, som kender reglerne,
og som tidligere er blevet stoppet i det
eksakt samme arbejde.
Henrik/BR-FU oplyser, at det ikke har
været muligt at køre det som en sag
mellem Blok 46 og Ejendomskontoret.
Ingvar/Blok 14 opfordrer til, at man
er omhyggelig med at skrive teksten i
afstemningstemaerne.
Han
beder
blokrådet om at læse afstemningstema 2, da de da vil se, at der udtrykkeligt står, ”at de fire personer, der
sad til det husmøde, selv er ansvarlige for de penge, der er lagt ud, og at
det ikke kommer nogen andre ved”.
Derfor foreslår de, at afstemningstema 2 bortfalder.
Jørgen/410F fortæller, at han har
funderet over sagen, og der er noget
ved den, som han ikke bryder sig om.
Derfor stiller han som blokrådsrepræsentant et udsættelsesforslag,
som lyder:
”Det fremgår ikke af sagsfremstillingen i hvilket omfang, der har været
dialog mellem Blok 46 og Ejendomskontoret om at ordne sagen ved forlig.
Det bør undersøges, om der ikke ad
den vej kan findes en løsning.
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Jeg er ikke jurist, men med hensyn
til afstemningstemaerne 1 og 2, mener jeg, at der åbnes op for muligheder, som ikke er tilsigtet, og som vil
have en negativ indflydelse på beboerdemokratiet. Jeg mener, konsekvensen skal vurderes af en jurist”.
Bettina/KAB understreger i henhold
til første del af det fremsatte udsættelsesforslag, at Ejendomskontoret
ikke kan tage beslutninger om økonomi, der ikke er vedtaget af Blokrådet. Netop dette er et centralt element
i den aktuelle sag. Bettina kommenterer yderligere, at driften har bedt
maleren om at stoppe arbejdet to
gange, eftersom det ikke ophørte efter
første påtale.
KAB er ansat af Boligselskabet som
forretningsfører, og det er dermed
dem, der har beføjelse til at igangsætte denne type driftsarbejde – ikke den
enkelte beboer.
Henrik/dirigent tydeliggør, at der efter
endt talerække først stemmes om udsættelsesforslaget. Hvis dette bortfalder, stemmes der først om ændringsforslaget, hvorefter der fortsættes til
selve BR-sagen.
Thomas/143F spørger til konsekvensen af udsættelsesforslaget.
Henrik/BR-FU svarer, at det vil betyde, at det allerede udførte arbejde,
hverken fortsættes eller tilbageføres.
Dette medvirker samtidigt, at maleren
ikke får betaling for allerede udført
arbejde (i hvert fald ikke lige nu), da
en ny BR-sag tidligst kan behandles
på BR-mødet i august. BR-FU vil
dermed bede juridisk afdeling i KAB
om at forholde sig til sagen.
Bettina/KAB forklarer, at da malermesteren ikke har indgået aftale med
Ejendomskontoret, er det ude af deres hænder. Derfor er det en sag mel-

lem maleren og husmødet, der har
besluttet igangsættelse.
Thomas/FURBO fortæller, at sagen er
blevet debatteret ved et bestyrelsesmøde. Han siger yderligere, at en af
konsekvenserne for udsættelse af
denne sag kan blive, at de, der har
indgået aftale med maleren, kan risikere at blive draget til ansvar for det
arbejde, der allerede er udført. Derfor
understreger han, at man nøje bør
overveje, om det overhovedet er i blok
46s interesse, at sagen bliver udsat.
Afstemningstema 1 dikterer netop, at
man lader hele blokken betale regningen.
Erik/Blok 16 mener, det burde være
klart for enhver, at en blok ikke kan
iværksætte arbejde udenfor gældende
rammer. Hvis man reetablerer og
dermed sandblæser betonen i Parealet under Blok 46, får blokken
nøjagtig det, de ønsker – et lysere Pareal! I Eriks Blok var husmødet af
den overbevisning, at Blok 46 ikke
skulle slippe afsted ustraffet. Derfor
mener de, at løsningen burde være,
at fremtidig vedligeholdelse burde stå
for Blok 46s egen regning.
Henrik/dirigent opfordrer til, at de
sidste i talerækken får ordet for en
kort bemærkning, da han mener, debatten kører i ring. Thomas har klart
fremlagt, hvad konsekvenserne af de
forskellige muligheder vil være.
Carl/450A og dermed beboer i Blok
46 forklarer, at han deltog på det omtalte husmøde, men at han udtaler
sig som privatperson. Han mener, der
burde have været indbudt til dialog.
Han oplyser, at blokken har 250.000
kr. på deres dispositionskonto, og
dermed ville en bankgaranti for fremtidig vedligeholdelse kunne være lagt.
Ingen har lagt op til nogen former for
dialog – tværtimod har der været

trusler fra begyndelsen af. Han er fortaler for, at sagen bliver udsat, og at
man indgår i dialog. Han forklarer, at
de i Blok 46 følger sig utrygge grundet hashsalg mv. i deres P-areal – og
de har et ønske om, at det bliver mere
trygt – han understreger igen, at han
udtaler sig på egne vegne.
Casper/163F fortæller, at hans
husmøde har valgt at stemme for afstemningstema 1, fordi det alternativt
kan blive dyrt i advokatomkostninger.
Casper er dog uforstående over for
Carls og Blok 46s ønske om dialog.
Det er dem, der har opstartet arbejde,
uden at have indgået i dialog omkring
det.
Anne/Blok 15 er personligt nysgerrig
efter at vide, om Blok 46 er repræsenteret. I Blok 15 var de trygge ved at
stemme for et udsættelsesforslag, da
de er sikre på, at Blok 46 nok skal
tage hånd om regningen samt komme
med et forslag om, hvordan reetablering kan ske. Alternativt vil de stemme for afstemningstema 1.
Henrik/BR-FU siger, at han er nødt til
at korrigere for en faktuel oplysning i
Annes udtalelser. Dispositionskontoen kan ikke anvendes til udvendig
vedligehold – det er BR-FU blevet orienteret om af KAB.
Erik/80F mener i så fald, at afstemningstema ikke 1 holder.
Maiken/blokrådssekretær forstår forvirringen i forhold til, om pengene fra
dispositionskontoen kan benyttes eller ej. Hun forklarer, at man kan afholde udgiften over dispositionskontoen, såfremt Farum Midtpunkt vælger at overtage sagen. Dette kan udelukkende vedtages af Blokrådet, og
det er netop derfor, at det fremgår af
afstemningstemaerne.
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Niels/112E oplyser, at der ikke er noget nedskrevet om, hvad man må
bruge pengene fra blokkenes dispositionskonti til. Han synes, man skal
prøve at løse det ved at indgå en aftale med Blok 46.
Hans/38 2.R starter med at rose forretningsudvalget, da han mener, at
de har grebet sagen fuldstændig korrekt an – også det at de har delt sagen op i to afstemningstemaer. Han
mener dog, at debatten beror på, at
nogle ikke har forstået indholdet af
afstemningstema 2. Han siger, at den
eneste forskel i de to afstemningstemaer er, at Farum Midtpunkt i første
afstemningstema sørger for at regningen til maleren bliver betalt i modsætning til i andet afstemningstema.
Det handler ikke om, at enkelte beboere skal betale, men man lægger det
derimod ud til Blok 46. Han mener,
at sagen illustrerer helt fint, at der er
et brud på råderetten, som i øvrigt
følger lovgivningen, hvorfor der heller
ikke er nogen grund til at udsætte
sagen.
Han henviser til Eriks tidligere udtalelser om at lade Blok 46 selv stå
for vedligeholdelse og siger, at en sådan beslutning vil medføre, at fremtidige beboere skal vedligeholde noget,
de ikke selv har været med til at bestemme. Det helt rigtige er derfor reetablering.
I øvrigt stemmer Blok 12 og 13 for
afstemningstema 1.
Casper/163F ønsker ikke, at den aktuelle sag skal ende ud i noget civilretligt, men han forstår ikke, hvordan
en udskydelse kan komme på tale.
Jørgen/410F forklarer, at udsættelsesforslaget går på en efterlysning af
forløbet i sagen. Han mener ikke, der
er nogen tvivl om, at Blok 46 har en
dårlig sag, men han synes, der mangler en åbning i sagsfremstillingen,
uden at Blok 46 står til ”tæsk” eller
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”mange tæsk” som han mener, de to
afstemningstemaer afspejler. Både
sagsfremstilling og afstemningstemaer er mangelfulde både i forhold til
forklaring og konsekvenser.
Henrik/Blok 43 afslutter debatten ved
at oplyse, at de stemmer for afstemningstema 1. De betragter sagen som
både uheldig og trist – og sidst men
ikke mindst som en præcedenssag,
såfremt man gav 46 lov til at male
deres P-areal. Han understreger, at
vedtagelse af udsættelsesforslaget vil
føre sagen videre til jura, hvilket kan
bevirke, at den får et helt andet udfald, som ikke nødvendigvis er til
gavn for de involverede i Blok 46.
Henrik/dirigent spørger Jørgen, om
han fastholder udsættelsesforslaget,
hvilket Jørgen svarer ”ja” til.
Berit/BR-FU oplyser, at der nu er 35
stemmeberettigede, og at der skal være mindst 9 stemmer for forslaget (jf.
Forretningsordenen § 9), før udsættelsesforslaget vedtages.
Der holdes summepause, inden der
stemmes.
Henrik/dirigent læser udsættelsesforslaget op.
Afstemning (udsættelsesforslag)
Stemmerne fordeler sig med 9 stemmer for ud af 35 stemmeberettigede,
hvorfor sagen er udsat.
6. Eventuelt
Jakob/161B mener ikke, der burde
herske tvivl om, at lejer står for indvendig vedligehold, hvorimod udvendig vedligehold påhviler udlejer. Nærværende blokrådssag 505.b har dog
givet anledning til tvivl, da de indre
gangstrøg må befinder sig i en gråzone, eftersom de ikke hører under
hverken den ene eller anden kategori.
Han spørger til, hvad reglerne er i
forhold til disse?

Thomas/følgegruppe for indre gangstrøg fortæller, at blokkenes råderet i
gangstrøgene qua nedsættelse af følgegruppen er midlertidigt suspenderet. Når sagen er afsluttet, vil der blive udfærdiget retningslinjer, i forhold
til hvad blokkene må og ikke må udføre i de indre gangstrøg.
Berit/38 2.S kommenterer på baggrund af netop drøftet BR-sag (505.b),
at man altid har kunne benytte blokkens dispositionskonto til indvendig
vedligeholdelse i fællesrummene. Man
kan også bruge den til sociale aktiviteter. I forhold til de indre gangstrøg
har der været blokke, der via BR-sag
har fået lov til at male de rå betonmure, men sidenhen overgik maling
af de indre gangstrøg, så vidt hun
husker via en BR-sag, til driften. Opbygning af ekstra fællesrum var også
en BR-sag. Det har aldrig været en
mulighed at behandle gulvet – med
undtagelse af forgårdene til A-lejlighederne.
Hans/38 2.R supplerer Berit ved at
fortælle, at blokkenes kompetence i
de indre gangstrøg stopper ved dørene, som fremstår i de oprindelige farver. Det har altid været sådan, at
blokkene kunne udsmykke deres
gangstrøg.
Erik/Boligudvalget siger, at der ikke
står nogen steder i råderetskataloget
om husmødets råderet – det arbejder
de på at få indført. Det kan være, at
tiltag er blevet besluttet via blokrådssager, men eftersom der ikke er et
kartotek over disse, så skal de findes
frem, før man kan dokumentere det.
Boligudvalget har overvejet at lave
sådan en liste – dog ikke med start
fra 1973.
Kirsten/34F fortæller, at der ligger en
blokrådssag på de gitre, der er i blokkene, og den ligger ikke så mange år
tilbage.

Lis/80F fortæller, at deres dørtelefoner ikke virker, og at det ikke skyldes
hærværk.
Mikkel/BNU svarer, at det højst
sandsynligt skyldes omlægningen af
internettet, da dørtelefonien har været ude af drift som følge af dette. Han
opfordrer derfor Lis til at kontakte
Parknet.
Thomas/Blok 24 fortæller, at der på
søjlerne ved stamvejen ikke er påført
husnumre ligesom de andre steder i
Farum Midtpunkt – det vil de gerne
have. Bettina/KAB noterer dette.
Casper/163F spørger om der ikke også kunne påføres hastighedsbegrænsning på søjlerne, så det ikke
kun står på stamvejene? Bettina/KAB noterer sig også dette.
Maiken/287 E2 fortæller, at hun og
Mikkel fraflytter Farum Midtpunkt
som følge af uroligheder. Hun efterlyser en oplysning om, hvor mange der
har opsagt deres lejemål af selvsamme årsag?
Bettina/KAB svarer, at KAB ikke bliver oplyst om, hvorfor folk fraflytter,
hvorfor hun ikke har mulighed for at
svare på spørgsmålet.
Maiken/287 E2 takker for gode debatter på blokrådsmøder og spændende arbejde i udvalgene. Hun ønsker alle alt godt fremover 
Henrik/dirigent takker af, da der ikke
er flere kommentarer/spørgsmål. 

BR-MØDER 2017
3. januar
| 4. maj
2. februar
| 6. juni
7. marts
| juli mødefri
4. april
| 3. august

| 5. september
| 5. oktober
| 2. november
| 5. december
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BEBOERHOTEL
2 værelser i blok B.

Personlige henvendelser:
Mandag

1400 – 1800

Depositum: 200 kr.
1 eller 2 personer: 100 kr. pr. nat.
Leje sker gennem Ejendomskontoret.
Værelserne er møblerede, har dynetæpper
og hovedpuder; toilet med håndbruser.
Beskedent, men pænt.
Værelserne er røg- og dyrefri.

Telefoniske henvendelser:
Tirsdag og torsdag

1230 – 1330

BLADUDVALGET
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk

”BLØD GÅRDMAND”
Anita
telefon: 2058 6048
hverdage

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
Beboerne kan træffe BR-FU i Servicecentralen mandag i ulige uger
1900 – 2000
samt før blokrådsmødet
1900 – 1930
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1830
(se datoer i kalenderen s. 19)
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Berit
38 2.S
Hanni
55E
Helgi
128E
Anne-Charlotte 239A
Leif
242B
Henrik
428D

Blok
12-13
14
23
31
32
43

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 11
01.06.18 – 30.11.19
Blok 22
01.09.17 – 28.02.19
Blok A
01.03.18 – 31.08.19
Blok 42
01.12.17 – 31.05.19
Besked om medlemskab af BR-FU skal gives
i god tid, da turen ellers skal gå videre til næste blok.

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
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I Sekretariatet kan du få information om alt i
Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om beboerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til
blokrådssager m.v.

kl 0700 – 1500

BOLIGNET
Ved problemer kontakt
ParkNet Support
telefon: 3690 6000
eller læs:
http://bolignetudvalget.wordpress.com
BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

0900 – 1800
1000 – 1400

DAGINSTITUTIONER
Børnegalaxen Farum
(privat institution)
Nygårdterrasserne nr. 225A
tlf: 4499 9295
Furesø Kommunale Børnehave
Nygårdterrasserne 209A
tlf: 4495 3964
Kærnehuset
Paltholmterrasserne 6A
tlf: 7235 8550

EJENDOMSKONTOR
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
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 :

00

14

00

– 18

Du 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
EL-DELEBIL
Greenabout:
www.greenabout.dk/gam1/farum-midtpunkt
FORKORTELSER
Udvalg og følgegrupper:
(å) = åbent udvalg
BNU
Bolignetudvalget
BOU
Boligudvalget
(å)
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg
BU
Bladudvalget
(å)
BUU
Børne- og Ungdomsudvalget
(å)
FAU
Friarealudvalget
(å)
FGIG
Følgegruppen for Indre Gangstrøg
MFU
Markedsføringsudvalget
(å)
STRU
Strukturudvalget
(å)
TMU
Teknik/Miljø Udvalget
(å)
ØU
Økonomiudvalget
Andre forkortelser:
ABF
Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg
BL
Boligselskabernes Landsforening
BR
Blokrådet
BRM
Blokrådsmøde
BRS
Blokrådssekretariatet
EJK
Ejendomskontoret
FURBO Furesø Boligselskab
FK
Furesø Kommune
FM
Farum Midtpunkt
KAB
Københavns Almindelige Boligselskab
MP
Beboerbladet »Midtpunktet«
NB
Nærbiksen
SC
Servicecentralen
SH
Spisehuset
SL
Selskabslokalerne

GENBRUGSFORRETNINGEN KIG IND
Paltholmterrasserne 2A
Mail: ojlindeskov@msn.com

Åbningstider:
Mandag:
Onsdag:
Første lørdag i måneden:

1600 – 1800
1400 – 1800
1200 – 1500

Vi køber ikke, men tager med glæde imod
næsten alt.
Kig Ind drives af frivillige.

INTERNET (PARKNET)
Support
telefon: 3690 6000
Telefontid:
ma - fr 900 - 1230 & 1800 - 2100
Mail:
support@parknet
Web:
www.parknet.dk
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 facebook frem- og efterlyses katte på:
- debatgruppe
- de gyldne blokke
- kat i farum
Mail: fm-kat@sol.dk.
Mails læses en gang i døgnet
Henvendelse:
Annelise og Asger

telefon 4035 0309

KLUBBER
Backgammon klubben
Sidste torsdag i måneden kl. 1900
Hjemmebane: Spisehuset, Nygårdterr. 201A
Fiskeklubben
Nygårdterrasserne 219A
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100
Kontakt Michael Rasch, 225G tlf.: 2993 0449
Nørklerne
Nygårdterrasserne 215A
Mandag aften el. onsdag formiddag
Kontaktpersoner:
Anne Harrysson
telefon 5190 0950
Vibeke Boyesen
telefon 2256 7742
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Seniorklubben i Farum Midtpunkt
Nygårdterrasserne 215A
For alle beboere i Furesø Boligselskab
over 50 år.
Alle tirsdage kl. 1300 samt
1. og 3. torsdag i måneden kl. 1400
Formand:
Torben Saunte Schjerning telefon: 2612 6350
Tyrkisk Forening
Nygårdterrasserne 207A
Formand: Abidin Amik

telefon: 2628 4458

LADESTANDERE TIL EL-BILER
Paltholmterrasserne 7 i P-arealet
E.ON:
www.eon.dk
LÆGEHUSET
Nygårdterrasserne 204A

tlf. 4495 4545
www.farumlaege.dk

NÆRBIKSEN
Nygårdterrasserne 212A
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405
Åbningstider
Mandag – fredag
0900 – 1900
Lørdag:
0900 – 1800
Søn- og helligdage: 1000 – 1800
Udbringning 25,- kr.
Ring onsdag eller fredag
kl. 1000 – 1200 og få varerne
bragt om eftermiddagen.
Dankort-automat. Lynlotto og tips.
Købmand: Seref Baran

PRAKTISKE TIPS
Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i pulterrummene. Strømmen går over fællesmåler
og afbrydes med tilfældige mellemrum.
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.
Alle elevatorer i vestblokkene aktiveres med
nøglebrikken til egen blok.
Tilladelse til opsætning af parabol fås hos
driftschefen i KAB.
Tilladelse til hunde- og kattehold fås på Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt).
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TELEFONI (EVERCALL)
Support
telefon 4440 4040
Telefontid:
ma - on 0900-1100 & 1400-1600
to
0900-1100 & 1600-1800
fr
0900-1100
Mail:
service@evercall.dk
Web:
www.evercall.dk
TV
YouSee telefon: 7070 4040
www.yousee.dk
TV-pakker leveret af YouSee:
Oprettelse, pakkeskift
eller flytning
399,- kr.
Opgradering til mellem- eller fuldpakke gratis
Grundpakke:
Mellempakke:
Fuldpakke:

145,00 kr./md
325,00 kr./md
425,00 kr./md

Abonnement betales kvartalsvis forud.
YouSee TV & Film:
kræver minimum grundpakke;
kontakt YouSee direkte.

SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206A
Selskabslokalerne
lejes ved henvendelse
til Ejendomskontoret.
Plads til 60 personer.
To velmøblerede sale,
garderobe og toiletter.
Alt i service og køkkengrej,
køl/frys, komfur og
opvaskemaskine.
Musikanlæg kan lånes.
Pris weekend: 1.400 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).
Pris hverdage: 1.200 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).

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.

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

TANDLÆGE
Nygårdterrasserne 233A
tlf. 4495 4200
www.tandklinikkenfarummidtpunkt.dk
UNGDOMMENS
UDDANNELSESVEJLEDNING
i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal
Paltholmterrasserne 11
telefon: 7268 4460

KALENDER FOR AUGUST 2017
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

2. BUU

19:30

SC

3. BR-møde

19:30

SC

1.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

VASKERIET
Paltholmterrasserne 23A
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.

10.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 506 OG 507
MP 506 husstandsomdeles 27.07.17

Frist for MP 507
14. BR-FU
Evt. Kunstudvalg

Tryk:
Oplag:
Udgiver:

1.700
Farum Midtpunkt

14.08.17 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 507, der udkommer 29.08.17.
Overholdes afleveringsfristen ikke,
kan Bladudvalget afvise stoffet.
Aflevér dit indlæg på papir, cd 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: BU og BR-sekretariatet
Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- og
forfatterangivelse.
Originale tegninger må kun bruges af andre
efter indhentning af tilladelse.

11.
12.
13.

15.

TMU
BU

SC
18:00
19:00 – 20:00 SC
19:30
SC
16:30
18:30

SC
SC

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

29.

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

30.
31. ”Åbent Hus”

17:00 – 19:00 SC
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