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MIDTPUNKTET 534

Indhold
Loppeshoppe
Det lysner for gangstrøgene
Katte, kakao og kostumer
Udskiftninger i BR-FU – Kursustilbud – Vinterferie –
Budgetmødenotat – Huslejekonsekvensoverblik
Kom og få en snak om tryghed
Hittegods – Lukket vaskeri – Beboer-app'
Er du helt elektrisk for at være med i en delebilsordning?
Formaliteterne skal jo overholdes …
Bemærk nyt tidpunkt for afdelingsmødet
Blokrådssag
Referat af Blokrådsmødet 7. januar 2020
Betonblanding til gangstrøg koster på vandregnskabet
Det har Markedsføringsudvalget brugt penge på
Praktiske oplysninger

LOPPEMARKED
I FARUM MIDTPUNKT
Servicecentralen

Lørdag d. 1. februar 2020 kl. 11-15
afholdes der loppemarked i Servicecentralen.
Kom og gør et godt køb
og få en sludder med dine naboer.
De bedste loppehilsner fra arrangørerne
Neel, Annemarie og Frederikke
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PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER
Renovering af indre gangstrøg
Af projektleder Bente Heltberg, KAB
Projektet skrider stille og roligt fremad og følger tidsplanen.
Arbejdet er næsten afsluttet i Paltholmterrasserne og godt i gang i Bybækterrasserne. Nederst kan du se
en opdateret overordnet tidsplan.
I den nærmeste tid vil der være en
test af den nye belysning i nogle blokke. Lysstyrken på selve gangstrøget
og på spindeltrapperne reduceres lidt,
blandt andet for at undgå blænding
og belysning af naboblokke.
Færdigmelding
I Paltholmterrasserne mangler der i
flere blokke at blive monteret gavldøre. Det skyldes to ting – en forsinket levering af dørene og behov for at
ændre betonpladen foran døren.
Under arbejdet i de første blokke blev
der taget beslutning om at ændre fugetypen mellem væg og gulv. Det arbejde kræver, at der er frit 1 meter ud
fra væggen. Derfor er blokkene ikke
meldt færdige, da fællesrum ikke kan
tages i brug endnu.
Når arbejdet er færdigt og fællesrum
igen kan bruges, kommer der en færdigmelding.

Foto: Berit/BU – 21.01.2020 – Blok 11

Varslinger og information
Når arbejdet kommer til din blok, vil
du få en varsling, der beskriver arbejdet, tidsplan og hvordan hverdagen påvirkes med spærretider og adgangsforhold.
Nogle af arbejdsprocesserne medfører, at der er spærret for adgang til og
fra boligen i arbejdstiden. Der vil være 5 spærredage for den enkelte bolig.
Du vil blive varslet om spærredage.
I varslingen vil der også være en beskrivelse af de forberedelser, som
blokken i fællesskab står for. Fællesrum, cykel- og barnevognsrum skal
ryddes. I byggeperioden vil der være
midlertidig parkeringsmuligheder for
cykler og barnevogne blandt andet i
de eksisterende knallertbure i Pniveau.


Opdateret tidsplan
Bybækterrasserne
Blok
Byggeperiode
21 slut september 2019 midt marts 2020
22
midt oktober 2019 slut marts 2020
23 start november 2019 slut marts 2020
24 slut november 2019 start maj 2020
25 midt december 2019 midt maj 2020
26
midt januar 2020 midt juni 2020
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Nygårdterrasserne
Blok
Byggeperiode
A
start februar 2020 start september 2020
31
start marts 2020 start august 2020
32
start april 2020 start september 2020
33
start maj 2020 slut august 2020
34
midt maj 2020 midt oktober 2020
35
midt juni 2020 slut oktober 2020
36
start juli 2020 slut november 2020

Fastelavnsfest
Traditionen tro inviterer Børne- og Ungdomsudvalget til fastelavn i Farum Midtpunkt.
Kom og vær med til tøndeslagning ved Aktivitetspladsen

lørdag den 22. februar 2020
klokken 1400
Festen er for børn og voksne mellem 0 og 100 år.

Tøndeslagning for både børn
og voksne – find jeres flotteste
kostume frem og vær med.
(børnene skal selv kunne slå på tønden)

Kakao og boller i Glashuset

I kan udfylde kuponen nedenfor og tilmelde jer i Servicecentralen ved Børne- og Ungdomsudvalget
mandag d. 3. februar eller onsdag d. 5. februar kl. 18 - 20.
Tilmelding efter ovenstående datoer er ikke mulig,
men husk at du godt må få din nabo eller andre beboere til at tilmelde på vegne af dig

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Antal børn:

Antal voksne:

__________

Børnenes alder:
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
NYE MEDLEMMER TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Minga/401F, som er repræsentant fra Blok 41, fraflytter Farum Midtpunkt i udgangen af januar, og Lene/404B (Blok 41) overtager stafetten indtil funktionsperioden udløber den 1. juni 2020.
Den 1. marts 2020 træder Niels/112E (Blok 21) ud af Forretningsudvalget, og
turen går videre til Blok 35, som skal stille med en repræsentant indtil ultimo
august 2021. Blok 35 er blevet adviseret.
En stor tak til Minga for deltagelse gennem de sidste måneder og til Niels for 18
måneders tro tjeneste.
KOM PÅ KURSUS SOM BEBOERDEMOKRAT
Kurserne er tiltænkt aktive beboerdemokrater, f.eks. blokrådsrepræsentanter og
udvalgsmedlemmer. Send en mail til Uddannelsesudvalget (uddannelsesudvalg@farum-midtpunkt.dk), hvis du er interesseret i et af nedenstående kurser:
Kursus
Forstå økonomien – budget og regnskab
Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar
og den almene sektors organisering
Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar
og den almene sektors organisering

Ansøg senest
11.02.2020

Dato(er)
25.02.2020 + 27.02.2020

Tidspunkt
17:15-21:30

21.05.2020

04.06.2020

17:15-21:30

20.08.2020

03.09.2020

17:15-21:30

Kurserne afholdes i KAB, Vester Voldgade 17, 1552 Kbh. K. og kan ses på
www.kab-bolig.dk/bestyrelse/kurser-og-uddannelse/tilmeld-dig-kursus.Klik på
[Tilmeld kursus] under ”Uddannelse”, som åbner en ny side med oversigt.
Bemærk! Du må ikke selv tilmelde dig et kursus.
VINTERFERIE I SEKRETARIATET
Blokrådssekretæren holder vinterferie tirsdag til fredag i uge 7 (11. – 14. februar).
Træffetiden mandag den 10. februar er altså ikke aflyst.
NOTAT BUDGETMØDE I MP535
Der vil blive bragt et notat fra budgetmødet, afholdt den 7. januar 2019, i det
kommende nummer af »Midtpunket«.
OVERBLIK OVER HUSLEJEKONSEKVENSER VED BR-BESLUTNINGER
BR-sag Aktivitet
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
513.a
Driftsbudget 2018/2019 % / år
1,47
2
(Herunder sag 511.a)
kr./ m /år. 12,96
524.b
Driftsbudget 2019/2020 % / år
1,49
2
kr./m /år
13,34
5xx
Driftsbudget 2020/2021 % / år
??
2
kr./m /år
??
5xx
Driftsbudget 2021/2022 % / år
2,0
2
(Indtil videre sag 510.b)
kr./m /år
17,50
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ÅBEN DØR
D. 27. FEBRUAR
KL. 17 -19
I SERVICECENTRALEN

Stil spørgsmål, og kom med gode idéer,
så vi sammen kan bygge videre på et
Farum Midtpunkt, hvor der er trygt og plads til alle.
Mød op, når det passer dig i ovenstående tidsrum,
og få en snak med:
Nordsjællands Politi
Forebyggelseskonsulenten
SSP i Furesø kommune
Furesø kommunes Enhed for unge og voksne
Blokrådet
Næste arrangement afholdes d. 26. marts
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
MISTEDE GENSTANDE
Ejendomskontoret får jævnligt indleveret tabte genstande af en vis værdi. Vi ligger
inde med alt fra mobiltelefoner til bilnøgler. Hvis du har mistet noget for nyligt, så
henvend dig i åbningstiden (se under Praktiske Oplysninger bagest i bladet).
Husk ID!

VASKERI LUKKET
Vaskeriet er lukket d. 4. & 5. februar, da der foretages servicetjek på maskinerne.

BEBOERAPP’EN ’MIG OG MIN BOLIG’

Hvis du oplever problemer med at
finde dine log-in oplysninger til
app’en på www.mitkab.dk, skal du
kontakte KAB på telefon 3363 1000,
da det sandsynligvis skyldes en fejl i
opsætningen af din beboerprofil.
8

Er du interesseret i at være
med i en el-delebilsordning?
Af Ejendomskontoret

Der har tidligere været en el-delebilsordning i Farum Midtpunkt, men denne aftale er ophørt, da firmaet ikke længere yder denne service.
Ejendomskontoret er derfor ved at undersøge mulighederne for, at vi igen kan få
en el-delebil i Farum Midtpunkt.
Vi har i den forbindelse været i dialog med Nordsjællands delebiler, som er en
non-profit forening.
For at gøre brug af ordningen skal man melde sig ind i foreningen. Nordsjællands
delebiler kan stille en el-delebil til rådighed i Farum Midtpunkt, hvis de får 10
nye medlemskaber blandt beboerne i Farum Midtpunkt.
Ved indmelding betales et depositum på 2.000 kr., som man får tilbage, når man
melder sig ud. Derudover betales et månedligt abonnement på 245 kr. og en pris
pr. time samt pr. kørt kilometer (se tabel nedenfor).
Ejendomskontoret ønsker at vejre stemningen for en sådan ordning, så hvis det
har din interesse, så meld det ind til os ved at skrive en mail til
ek-farummidtpunkt@kab-bolig.dk
senest den 19. marts 2020.
I mailen skal du i emnefeltet skrive ”el-delebilsordning”, og i selve mailen skal du
oplyse dit navn og din adresse.
Som medlem af foreningen kan du også gøre brug af de andre biler, de har. Foreningen råder over 15 biler af forskellig størrelse – 4 af dem er til rådighed i Farum.
Du kan læse mere om Nordsjællands delebiler på deres hjemmeside
www.nsjd.dk.
Pris pr. time
Bilstørrelse



Pris pr. km

0-12

>12

0-100

>100

Mini

18

9

1,60

1,35

Lille

18

9

2,50

2,15

Mellem

18

9

3,00

2,55

Stor

18

9

3,45

2,95
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Farum Midtpunkts afdelingsbestyrelse er ikke i brug
Af Berit, 38 2.S
I alle almene boligafdelinger har man
– eller kan man have – en afdelingsbestyrelse, hvis beboerne ønsker at
have indflydelse på, hvordan boligafdelingen drives. Er der ingen afdelingsbestyrelse, varetages afdelingens
interesse af organisationsbestyrelsen
– altså boligselskabets øverste ledelse. I Farum Midtpunkt har vi en afdelingsbestyrelse, men den er rent formel.
Gældende lovgivning og regelsæt for
beboerdemokratiet kræver, at der
som minimum afholdes ét afdelingsmøde og to afdelingsbestyrelsesmøder
om året. Men det synes vi her i Farum Midtpunkt ikke giver beboerne
tilstrækkelig indflydelse, så derfor
valgte allerede de første beboere at
etablere Blokrådet, Husmøderne og
»Midtpunktet«, så alle beboere har
mulighed for at få indflydelse på,
hvad der skal ske i vores dejlige boligafdeling. Mere om dette senere.
Farum Midtpunkt afholder sit formelle, årlige afdelingsmøde ½ time før
blokrådsmødet i marts. Alle gældende
regler overholdes naturligvis, så der
er en helt traditionel dagsorden (se
side 11), men det hele går meget hurtigt: Under pkt. 2 henvises til det forgangne års numre af »Midtpunktet«,
under pkt. 3 godkendes budgettet
under forudsætning af, at Blokrådet
efterfølgende gør det samme. Der er
ingen forslag under pkt. 4, da afdelingsbestyrelsens kompetence ligger i
Blokrådet, og under pkt. 5 er det en
forudsætning for valg, at kandidaterne overdrager deres kompetence til
Blokrådet. Under pkt. 6 opfordres afdelingsbestyrelsens formand traditionelt til at give en omgang, hvilket han
lige så traditionelt afslår.
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De to afdelingsbestyrelsesmøder –
henholdsvis umiddelbart inden afdelingsmødet og umiddelbart efter blokrådsmødet – tager heller ikke lang tid.
På det første godkender afdelingsbestyrelsen det forgangne års blokrådssager og -referater, på det andet konstituerer afdelingsbestyrelsen sig. Og
det er det.
Afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetencer er altså overdraget
til Blokrådet og Husmøderne, som via
blokrådssagerne i »Midtpunktet« har
muligheden for at få indflydelse.
Blokrådet og husmøderne
På husmødet debatterer mødedeltagerne de blokrådssager som beskrives
i »Midtpunktet«, og giver deres to
blokrådsrepræsentanter mandat til at
stemme for eller imod – eller undlade
at stemme. Synes mødedeltagerne i
og for sig, at forslaget grundlæggende
er godt, men mangler oplysninger,
kan husmødet stille et begrundet udsættelsesforslag, som kun kræver, at
⅓ af blokrådsrepræsentanterne stemmer for, for at det bliver vedtaget. Har
mødedeltagerne idéer som kan forbedre forslaget, kan husmødet stille
et ændringsforslag, som skal vedtages
med almindeligt flertal.
Udsættelses- og ændringsforslag som
stilles af et husmøde, skal afleveres til
Blokrådssekretariatet senest kl. 0800
den dag der er blokrådsmøde, så det
kan mangfoldiggøres til mødet.
Blokrådsrepræsentanter kan – hvis
de skønner det nødvendigt – stille udsættelses- eller ændringsforslag på
selve blokrådsmødet. Sådanne tages
til afstemning efter samme regler som
ovenfor beskrevet.


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

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde
torsdag den 5. marts 2020 kl. 18.30
I forbindelse med blokrådsmødet torsdag d. 5. marts 2020 afholdes i henhold
til vedtægterne for Furesø Boligselskab (jf. § 14) obligatorisk afdelingsmøde kl.
18.30.
Der indkaldes hermed til mødet med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde.
3. Godkendelse af afdelingens budget for 2020-2021 (under forudsætning af Blokrådets senere godkendelse). Budgettet behandles i detaljer på det efterfølgende blokrådsmøde. Regnskabet for 2018-2019
fremlægges til orientering (taget til efterretning af Blokrådet ved blokrådsmøde d. 3. december 2019).
4. Indkomne forslag – deadline for forslag er den 13. februar 2020, kl. 18.
5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Man kan opstille eller lade
sig opstille på selve mødet.
På valg for 2 år:
Hans/38 2.R (formand), Erik/80F, Henrik/428D, Jakob/161B,
Kirsten/34F, Morten/38 2.S og Thomas/143F.
En er fraflyttet, så der en ledig plads, der skal besættes for 2 år.
På valg for 1 år:
Et medlem er fraflyttet og der er en plads, der skal besættes for 1 år.
Herudover består afdelingsbestyrelsen af:
Berit/38 2.S, Ernst/73E, Esben/275D, Jørgen/410F, Leif/216B og Stig/218F.
6. Eventuelt.
Alle beboere har adgang og stemmeret til afdelingsmødet.
Hver lejlighed har 2 stemmer.
Den 5. marts 2020, kl. 18.00 – 18.30 afholdes afdelingsbestyrelsesmøde.
I umiddelbar forlængelse af blokrådsmødet samles afdelingsbestyrelsen til nyt
møde.
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BLOKRÅDSSAG
BR-sag 534.a:
Nedsættelse af Sankthansudvalg
Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg
Af evalueringen af sidste sankthansfest (2019) blev det klart, at bålpladsen, hvor der var opsat griller og bod
til slag af øl, vin og vand, var stort set
ubefolket indtil kl. 21, hvor arrangementet for børn, som afholdtes af
Børne- og Ungdomsudvalget, sluttede.
Grundet dette er der fremsat forslag
om, at arrangementet gentænkes –
måske skal de to fester afholdes
samme sted? Måske skal der kun være en fest for børnene? Eller måske
noget helt andet?
Det er nødvendigt, at der bliver nedsat et åbent udvalg, som kan gen-

BR-MØDE 534
tænke og ikke mindst afholde arrangementet.
Driften foretager de praktiske forberedelser i forhold til b.la. opsætning
af bål, grill og scene.
Hvis blokrådssagen vedtages, indkalder Blokrådets Forretningsudvalg til
første møde i Sankthansudvalget
mandag d.10. februar kl. 19 i BRFUs mødelokale i Servicecentralen,
Paltholmterrasserne 15
Huslejekonsekvenser:
Ingen
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager, at der nedsættes
et åbent udvalg, som skal gentænke
samt stå for afholdelse af sankthansfesten.

Foto: Berit/BU – Sankt Hans aften 2012 – Stenalderpladsen
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I DECEMBER
Af Teknik/Miljø Udvalget

MWh = Megawatt timer

Forbrug 2019
Forventet

Aktuelt

2018

4000

Akkumuleret økonomi
for hele året 2019:
Fjernvarmeudgift: 13.500.000 kr.
Opkrævet aconto: 14.100.753 kr.
Overskud:
600.753 kr.
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Kilde: KAB, Ressourceadministration

Forbrug i december:
Forbrug
Budget
Besparelse

2.895 MWh
3.291 MWh
396 MWh

December var meget mild – med en
middeltemperatur på 4,5 °C. Det er
hele 1,7 °C over normalen for måneden, som er 2,8 °C (DMI). Det gav en
relativt stor besparelse på 12 %
i forhold til månedens budget.
Samlet set, for hele året 2019,
endte besparelsen på 6 % i forhold til årets budget.

Samlet forbrug pr. ultimo december:
Forbrug januar-december 21.976 MWh
Budget januar-december
23.385 MWh
Besparelse
1.409 MWh

Det var så afslutningen på det første
varmeregnskab, som følger kalenderåret. Det blev et mildt år, hvor særligt
de måneder, som er afgørende for
varmeforbruget, var en hel del lunere
end normalt. Især den normalt koldeste måned februar bidrog til festen –
med en middeltemperatur på rekordagtige 3,5 °C over normalen.
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 533 7. JANUAR 2020

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra december 2019
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Ejendomskontoret
c. Blokrådets Forretningsudvalg
d. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
Ingen blokrådssager på dette møde
6. Eventuelt

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

(BNU, Strat.forum)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok
A
11
12
og 13
15
16
21

Navn
Leif
Kirsten
Morten
Hans
Ernst
Per
Erik
Jan

Adresse
216B
34F
38 2.S
38 2.R
73E
70E
80F
109C

Blok Navn
Helene
22
Agnete
26
Jakob
33
Janine
Palle
36
Asger
41
Lene

Adresse
111F
116A
161B
258F
258F
296A
404B

Gæster: Ingen
Uden stemmeret: Bettina/KAB

1. Godkendelse af dirigent
Asger/BR-FU godkendes som dirigent.

fylder en del i referatet fra BR-møde
532, og han har nogle kommentarer
til referatet.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden
mærkninger.

Læsevejledning
De følgende 6 punkter afspejler Jørgens bemærkninger til referatet. Hver
bemærkning indledes med en kort
tekst, hvori det forklares, hvad indsigelsen går på.
Under punkt 2 og 3 går Jørgens
indsigelser på, hvad der faktisk blev
sagt på mødet, og derfor er der anført
direkte citeringer fra båndoptagelsen
af BR-møde 532, og de er præsenteret
i den kronologi, hvori de fremkom på
mødet (disse fremgår i kursiv).

be-

3. Godkendelse af
referat fra december 2019
Referatet godkendes med bemærkninger:
Jørgen/410F starter med at sige, at
han er stor tilhænger af demokratiet,
selvom det til tider kan være besværligt. Han påpeger, at hans udtalelser
14

1. Jørgens første kommentar er til
følgende udtalelser (s. 20, MP533):
”Anne/KAB svarer, at de runde tal
skyldes, at hun har lavet regnskabet efter acontobeløbet, da afstemningerne fra Økonomiudvalget
først er blevet overført, efter hun
havde lavet regnskabet – det må vi
gøre bedre næste år, siger Anne.
Anne forklarer forsamlingen, at
der er afsat et specifikt beløb til de
forskellige fester i BUU. Det, som
de ikke anvender, skal de føre tilbage til kontoen i KAB.”
Jørgen kommenterer ikke på rigtigheden af det refererede, men
uddeler to ”næser”, dels til Anne
som burde have orienteret om,
hvordan hun var nødsaget til at
bogføre, dels til det på dét tidspunkt siddende Økonomiudvalg,
som skulle have været skarpere
på, at der ville opstå nogle problemer, idet man overgik fra, at udvalget fik udleveret kontanter til,
at betaling blev udført elektronisk
via dankort.
2. Jørgens anden bemærkning påpeger dels ordlyden i det citerede,
dels forståelse af det citerede. Bemærkningerne går på udtalelserne
på s. 21 i MP533, hvor Anne er citeret for at have sagt følgende:
”Anne/KAB svarer, at pengene
blev reserveret, da der har været
brug for midler til konsulenter, der
har at gøre med energitekniske
ting. Hun forklarer, at overførslen
fra det ene budgetår til det andet
ikke sker lige ved budgetårets afslutning (30.06), men derimod
først når hun laver regnskabet.”
Her påpeger Jørgen, at han ikke
forstår Annes svar, som det er ført
til referat. Jørgen mener, at Annes

svar var, at der havde været foretaget en korrektion. Desuden forstår han ikke sidste halvdel af svaret (markeret med lyseblåt).

Referenten har foretaget aflytning
igen, og Anne og Jørgens dialog citeres så ordnært som muligt nedenfor. Formålet med det citerede
er altså at få belyst, om Anne rent
faktisk siger, at der er foretaget en
korrektion frem for det i referatet
anførte reserverede. Desuden er
formålet med at gengive den eksakte dialog at danne mening i
teksten markeret med lyseblåt:
Anne/KAB: ”Så spurgte du ind til
TMU-konsulenten. Det er korrekt, at
der ikke er blevet draget meget nytte af konsulenten i år, men da der
er en hel masse energitekniske ting
i år, så har der været brug for nogle
konsulentpenge, hvorfor der er blevet reserveret i det her regnskab
og klapteret (referents bemærkning:
formodentlig menes der placeret eller konteret?) over i det kommende
regnskab – for sidste år havde vi
ikke budgetteret med nogen tal. Og
TMU, det behøver jo ikke kun at
være en person – det kan jo ligeså
godt være en ekstern konsulent,
der går ind og hjælper med det tekniske.”
Jørgen/410F: ”Kan du godt forstå,
det jeg siger med, at der er nogle
penge til rådighed d. 3. juli og så lige pludselig er der ikke nogen penge igen. Men det er så fordi, at man
så har foretaget en anden reservation, ikk’?”
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Anne/KAB: ”Det er dem der, man
har reserveret. Det bliver jo ikke
lige ført over d. 1. juli. Det bliver det
jo først, når jeg begynder at lave
regnskabet – så laver vi den reservation.”
Herefter svarer Jørgen noget, der
ikke kan høres på optagelsen.
Ovenstående er således det, der
siges på BR-møde 532.
3. Jørgen bemærker, at han til nedenstående udtalelser helt bestemt
mener at have svaret, at der ikke
er lavet en aftale om, at pengene
fra Markedsføringsudvalgets konto
bliver reserveret.
S. 21 i MP533:
”Anne/KAB svarer med hensyn til
pengene fra Markedsføringsudvalget, at der er lavet en aftale om, at
de blev hensat/reserveret, så når
Markedsføringsudvalget kom med
et projekt, så var der penge til at
dække udgifterne. Pengene står på
en opsparingskonto, der hedder
konto 303.
Anne vil kigge på posten Åbent
Hus/Åben Dør, så disse kan blive
adskilt.”
Dialogen, der udspiller sig om
ovenstående mellem Jørgen og Anne (og øvrige blokrådsrepræsentanter) på BR-møde 532 citeres
nedenfor:
Jørgen/410F: ”Det er jo sådan at,
Markedsføringsudvalget, de er udgiftsført med 150.000 kr. – det vil
sige, at alle pengene er brugt – eller
væk i hvert fald. Ja ja, jeg kender
svaret, for jeg har det liggende herovre fra januar 2017. For det første,
så mener jeg, at de penge, de skulle have været udgiftsført deroppe,
og så kan jeg ikke forstå, hvor re16

sten af pengene er henne? Jeg tror
godt, jeg ved, hvad du vil svare.
Anne/KAB: ”med de 150.000 kr.,
er der blevet lavet en aftale om, at
de blev hensat, overført og reserveret, sådan så der er et større beløb i
det her regnskabsår, sådan så hvis
Markedsføringsudvalget kom med
et godt projekt, så var der penge til
at dække de udgifter, der ville
komme. Så de står på en opsparingskonto, der hedder 303.
Jørgen/410F: ”Hvor mange penge
er der på den konto?”
Anne/KAB: ”Jeg mener, der er en
300.000 kr. Der har været afholdt
nogle udgifter derfra.”
Jørgen/410F: ”Men det kan man jo
ikke uden blokrådssager.”
Anne/KAB: ”Vil du sige noget nu?”
Allan/233F: ”Ja, det vil jeg meget
gerne. Jeg forstår ikke helt. Der er
jo på budgettet blevet afsat penge
til det her Markedsføringsudvalg.
Hvorfor er der det, hvis der er overført fra sidste år?”
Anne/KAB: ”Det ønskede man sidste år ved budgetlægningen, at der
skulle.”
Allan/233F: ”Jeg kan huske, at der
blev sat et præcist beløb på det, der
skulle bruges. Nu står der jo det
dobbelte af, hvad de har behov
for.”
Berit/38 2.S: ”Hvad for et budget
tænker du på?”
Allan/233F: ”Det var her på blokrådsmødet, at jeg hørte det.”
Berit/38 2.S: ”Men det er det kommende budget.”

Allan/233F: ”Jamen, vi har jo lige
taget og flyttet fra sidste års budget
til det kommende budget.”
Berit/38 2.S: ”Nej, til det indeværende budget.”

VANDSTATUS
Situationen for hele året 2019

Henrik/dirigent: ”Det regnskab, vi
gennemgår nu, er regnskabet for
sidste år – altså 18/19. Det vi vedtog i november, det var tallene til de
enkelte udvalg, som indgår i det
budget, vi skal vedtage i marts,
som går fra 2020 til 2021. Og det vi
er ved at gennemgå nu er 19/20
budgettet.”
Anne/KAB: ”Og de penge, der er
afsat i 18/19, er overført til at kunne bruges her i 19/20, fordi der
skulle være en større markedsføringssag. Så de ligger og venter på,
at I kan bruge dem her i 19/20. Det
er derfor, der står 150.000 kr. i det
her regnskab og 150.000 kr. fra
sidste regnskab. Så der er en opsparing til Markedsføringsudvalget.
Jørgen/410F: ”Så vil jeg gerne lige
læse her i den gamle avis fra januar 2017. I referatet står der herfra:
’Jørgen/410F sætter spørgsmålstegn ved markedsføringsudvalgets
post på 600.000 kr. på konto 119
(s.12). Ham bekendt har der været
en blokrådssag i året, der indgik i
denne post, som blev fastsat til en
udgift på 102.000 samt 3 løse
punkter, der ikke var prissat. Han
mener derfor, der er en forskel på
450.000 kr. fra det brugte beløb til
anførte.’ Erik svarer mig: ’Det er
ganske korrekt, at de penge er lagt
til side, og ligger i en kasse.’ Og så
siger Thomas, at det er fordi, at
man så har nogle penge til gode til
markedsføring til dårlige tider.”
Herefter gennemgår Jørgen sit regnestykke på tavlen og siger:

Samlet forbrug for hele Midtpunktet:
2019:
2018:
Jan 14.260 m3
14.384 m3
Feb 12.292 m3
12.067 m3
Mar 14.384 m3
13.082 m3
3
Apr 14.100 m
14.310 m3
Maj 14.694 m3
12.896 m3
3
Jun 13.560 m
13.890 m3
Jul
13.082 m3
13.547 m3
3
Aug 15.159 m
13.795 m3
Sep 15.150 m3
13.440 m3
3
Okt 17.081 m
14.136 m3
Nov 12.960 m3
12.630 m3
3
Dec 13.950 m
14.849 m3
År: 171.372 m3

163.083 m3

Gennemsnit pr. døgn:
2019:
Jan 460 m3
Feb 464 m3
Mar 464 m3
Apr 470 m3
Maj 474 m3
Jun 452 m3
Jul 422 m3
Aug 489 m3
Sep 505 m3
Okt 551 m3
Nov 432 m3
Dec 450 m3

2018:
466 m3
447 m3
422 m3
477 m3
416 m3
463 m3
437 m3
445 m3
448 m3
456 m3
421 m3
479 m3

År: 470 m3

447 m3

Samlet set er årets forbrug 5,1 % højere
end i 2018.
Merforbruget skyldes i høj grad den
igangværende renovering af indre gangstrøg, hvor der bruges vand til betonblanding m.v.
I forhold referenceåret 2007 er besparelsen på ca. 15 %
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
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Jørgen/410F: ”Det stemmer ikke
overens med det jeg læste op før –
at pengene kun kan frigives ved
blokrådssag.”
Herefter fortsætter dialogen.
Af ovenstående dialog, svarer Jørgen altså ikke som anført i hans
indsigelse.
Cirka 10 minutter senere i optagelserne kommenterer Jørgen dog på
en bemærkning fra dirigenten om,
at blokrådet jo selv har været med
til at vedtage budgettet sidste år.
Dialogen fremgår nedenfor:
Henrik/dirigent: ”Jeg vil opfordre
til, at man taler om spørgsmål til
budgettet på budgetmødet. Vi har jo
selv været med til at vedtage budgettet i marts sidste år.”
Jørgen/410F: ”Det er ikke korrekt,
at det er det, vi aftaler ved budgetmødet. Der aftaler vi, hvor mange
penge, vi cirka vil bruge. Vi aftaler
bestemt ikke, at vi tager nogle af
pengene og lægger over i en anden
pengekasse.”
4. S.22 i MP533 er Jørgen citeret for
at sige:

”På side 16 i det ”store” regnskab
udgiftsføres Markedsføringsudvalget også med 224.852 kr. Hvordan
stemmer det overens med, at pengene fra udvalget kun kan frigives
med blokrådssag?”
Jørgen/410 F præciserer, at det er
i noten til 303. Altså hvordan de
35 mio. kr. på konto 303 fremkommer. I noten på side 16 i det
store regnskab er der en konto,
der hedder Markedsføringsudvalget. Det han ønskede afklaret var,
om der var andre end Markedsføringsudvalget, der kunne udgiftsføre sig her. Svaret til dette var, at
der ikke var andre, der kunne udgiftsføre sig der.
5. S.22 i MP533 står der:
”Jørgen/410F læser op fra referatet fra Budgetmødet i 2019.”
Jørgen/410 F kommenterer, at det
der læses op, er fra referatet fra
BR-møde 499, BR-sag 499.b.
6. Jørgen efterspurgte på BR-møde
532 en oversigt over posteringer
fra Markedsføringsudvalgets konto. Han har fra Anne/KAB modtaget en oversigt, der angiver forbrug
på cirka 600.000 kr., men han ef-

MARKEDSFØRINGSUDVALGETS KONTO
Alle udgifter er vedtaget af Blokrådet.
Der er på konto 303 sag 1059 MFU siden 30.06.2016 blevet hensat/opsamlet
1.050.000 kr. til markedsføring. Heraf er der blevet brugt 224.852,33 kr. til
udsmykning Blok B P-areal, el-arbejde, maling af ælling, inventar selskabslokale, åbent hus arrangement.
Dato
26.09.2016
21.10.2016
04.11.2016
05.12.2016
08.09.2017
06.11.2017

Tekst
Udsmykning Blok B – P-areal
Elarbejde i forbindelse med ”Ællinger”
Inventar selskabslokale
Maling Ællinger Blok B
Åbent hus arrangement
Gallerilister Selskabslokalet
I alt
Saldo på konto for MFU pr. 01.07.2019
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Udgifter
120.000,00 kr.
26.987,50 kr.
16.884,25 kr.
24.427,50 kr.
27.874,95 kr.
8.678,13 kr.
224.852,33 kr.
825.147,67

terspurgte en redegørelse for udgifter på cirka 900.000 kr.
Punkt 6 er egentlig ikke en indsigelse til referatet, men et spørgsmål, som Jørgen ikke har fået svar
på.
(Referentens bemærkning: der er
efterfølgende kommet en uddybende forklaring fra Anne i KAB om,
hvad der er af reserverede midler
fra Markedsføringsudvalgets konto
– se tekstboksen på side 18)
Berit/Bladudvalget (BU) oplyser, at
udvalget har modtaget en oversigt
over udgifterne for Markedsføringsudvalget, som vil blive bragt i kommende nummer af »Midtpunktet«.
Erik/Markedsføringsudvalget
(MFU)
siger til Jørgen, at han har læst referatet grundigt igennem, og han kan
se, at der indgår tal fra 15/16,
16/17, 17/18 og 18/19, og at Jørgen
har talt om hensættelser og bevillinger til Markedsføringsudvalget. Erik
siger med henvisning til Jørgens udtalelser om manglende blokrådsbeslutninger i forhold til brug af penge
fra MFUs konto, at der ikke er blevet
brugt en eneste krone ud af det bevilligede beløb til Markedsføringsudvalget, uden at det har været godkendt i
Blokrådet. Han siger til Jørgen, at
hvis han vil se, at tingene stemmer,
så må han gå ind under de forskellige
år og finde de godkendelser, der ligger.
Agnete/116A synes, det er rigtig fint,
at Jørgen går så meget ind i budgettet, men hun synes også det er svært
for Blokrådet at tage stilling til de
ting, som Jørgen siger. Agnete foreslår, at Jørgen laver en aftale med
Forretningsudvalget om, at han
sammen med dem kan gå det grundigt igennem.

Maiken/Blokrådssekretær kommenterer, at det jo er kommentarer til referatet, som Jørgen fremsætter.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster på dette møde.
4.b Ejendomskontoret
Hærværk over jul og nytår
Bettina/KAB oplyser, at der har været
meget roligt over både jul og nytår.
Der har ikke været meget fyrværkeri,
kun en enkelt rude er smadret og et
par pullerter i Blok A er ødelagt.
Generelt har der været få beboerhenvendelser til Ejendomskontoret i
december måned, men sådan har det
også været tidligere år.
Plantekummer (Vestblokgangstrøg)
Bettina/KAB fortæller, at der som
forsøg er bestilt 2 plantekummer i
corten til Vestblokgangstrøget, som
bliver placeret ude foran Servicecentralen. De skulle være meget bedre
både i forhold til vedligehold og planterødder. De resterende plantekummer skiftes løbende.

Hans/Friarealudvalget (FAU) supplerer Bettina og fortæller, at FAU selvfølgelig også har været inde over sagen. Hans fortæller, at de nuværende
plantekummer er tilbage fra midten
af 80’erne, og problemet med dem er,
at overløbstappen går i stykker, og
vandet løber dermed ud af kummerne, allerede når det kommes i. Der er
også et problem i selve udformningen
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af kummen, idet kanten er konstrueret på en måde, som vanskeliggør at
få planter med rødder ud af kummerne, uden at kummerne går i stykker.
Hans siger, at det er vigtigt, at kummerne ser pæne ud, og derfor har
driften undersøgt, hvad det ville koste
at få konstrueret kummer i corten,
som er stort set identiske med de nuværende (dog uden den uhensigtsmæssige kant og med et solidt overløb). Det viser sig, at prisen er stort
set den samme som på de nuværende
kummer, og derfor blev det besluttet,
at man for de penge, der var afsat til
indkøb af kummer i år, fik lavet de to
prøver i corten. Udskiftning af øvrige
kummer vil medføre en blokrådssag
med tilhørende økonomi.

driften kigger også i den retning, men
det er endnu uvist, hvilken maskine
der vælges.
Rengøring
Bettina/KAB oplyser, at rengøring af
blokkene bliver udført i takt med, at
blokkene bliver færdigmeldt fra gangstrøgsprojektet. Driften starter rengøring op i Blok C, 11 og 14 om cirka en
uges tid. Herefter er det Blok 15 og
16, der står for tur.
Per/70E spørger, hvorfor der ikke bliver gjort rent på reposerne i hans
blok. Han efterlyser en forklaring på,
hvorfor det ikke længere bliver udført.
Bettina/KAB svarer, at det det højst
sandsynligt skyldes, at der har været
håndværkere i forbindelse med renoveringen af gangstrøget.
Ernst/73E har talt med byggelederen
dags dato, som fortalte, at de (læs:
Blok 15) ikke kunne forvente, at projektet ville være afsluttet indenfor 2
uger grundet opskæring af fuger.
Byggelederen kunne ikke give en
tidshorisont for, hvornår gangstrøget
var færdigt, idet opskæring af fuger
ville starte op i Blok C, og så køre ned
gennem Paltholm.
Ernst siger, at de meget gerne vil have gjort rent i gangstrøget.

Fejemaskine
Bettina/KAB siger, at der i den kommende tid vil køre forskellige fejemaskiner rundt i området. Dette skyldes, at driften er i gang med at afprøve forskellige maskiner. Den fejemaskine vi har, holder desværre ikke
meget længere. Den fungerer dårligt
og er meget omkostningsfuld i reparationer, så på trods af at den ikke er
særlig gammel, er man nødsaget til at
udskifte den. Der findes også eldrevne maskiner på markedet, og
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Han nævner også, at de har et problem i forhold til deres fællesrum. De
har lukket fællesrummet op, så malerne kunne hente vand, når de skulle lave kaffe. Det har dog taget overhånd, idet dørlåsen er blevet blokeret
med cigaretskod, og toilettet også er
blevet brugt. Elektrikerne, der har
arbejdet på el-tavlen i rummet, har
heller ikke ryddet op efter sig. Ernst
har spurgt byggelederen, om de tog
sig af rengøringen efter håndværkerne, men her lød svaret, at de havde
foretaget en håndværkerrengøring,

hvorfor Ernst blev videresendt til driften.
Ernst er ligeglad med hvem, der udfører rengøringen, så længe den bliver
udført.
Bettina/KAB svarer, at der er møde i
følgegruppen for indre gangstrøg i
kommende uge, så der vil hun tage
problematikken vedr. fællesrummet
op. Hun understreger, at det ikke er
driften, der gør rent efter håndværkerne. Hun forklarer, at det der kaldes en håndværkerrengøring er forskellig fra den rengøring, driften udfører – det er derfor, at driften gør
rent efter håndværkerne har afleveret
arbejdet.
Bettina siger desuden, at der ikke
kan blive foretaget en normal rengøring af gangstrøgene, førend fugerne
er lavet, og gulvet er endeligt afleveret.
Vinterbeskæring
Bettina/KAB orienterer om, at driften
er i gang med vinterbeskæring.
El-bil
Bettina/KAB siger, at der endnu ikke
er nogen, der har tilkendegivet interesse for at være med i en eldelebilsordning (jf. MP 533, s. 10).
Den manglende tilbagemelding kan
skyldes juletravlhed, så driften vil lige
se tiden lidt an, for at se om der kunne være flere interesserede. Hvis ikke
dette er tilfældet, finder driften en
anden løsning på en kommende bil.
Vask af måtter
Bettina/KAB siger med henvisning til
en tidligere udmelding om, at driften
var ved at undersøge indkøb af
ekstrastore vaskemaskiner, for at
kunne hjemtage vask af måtter –
herunder måtter i gangstrøgene, at de
sandsynligvis kan vaske måtterne

med de vaskemaskiner, der bruges til
gulvet i gangstrøgene. Der køres nogle
forsøg for at teste dette af.
Duer og rotter

Janine/Blok 33 har ved et tidligere
blokrådsmøde spurgt til fjernelse af
duer i P-arealet. Her blev hun informeret om, at duerne er fredet, og at
man derfor ikke måtte fjerne dem.
Hun konstaterer, at det ikke er rigtigt. Desuden mener hun, at det er et
forfærdeligt svineri, som der må gøres
noget ved. Janine oplyser, at de blå
mænd på plejecenteret fjerner rederne, når duerne begynder at bygge
dem.
Duernes afføring er uhensigtsmæssig
i forhold til de mange rotter, som der
er i Farum Midtpunkt.
Hun anmoder om, at der gøres noget
ved de duer, som netop ikke er fredet,
og som man altså gerne må fjerne.
Asger/296A forklarer, at duer er fredet, hvis de har bygget rede. Man må
altså ikke fjerne reder, der er bygget.
Hans/FAU bekræfter Asgers udtalelser og siger i øvrigt, at det forholder
sig sådan med alle fugle. Man har tilladelse til at fjerne rederne, inden de
er færdigbygget, og hvis man gør det
nogle gange, så flytter fuglene.
Hans forklarer, at det bedste man
kan gøre ved de duer, der er i Parealet, er at sørge for, at der er tilstrækkeligt mange store træer og buske udenfor disse. Duerne i Farum
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Midtpunkt er nemlig skovduer, som
foretrækker at bygge rede i træer og
buske.
Der er mulighed for at opsætte dueværn aktuelle steder i P-niveau, og
det synes Hans godt, at der kan kigges på. Det kræver, at der afsættes
nogle penge til det, men det er vigtigt
at vide, at der ikke kan blive sat dueværn op i hele P-arealet. Det bedste
man kan gøre for at undgå duer i Parealet er at sikre, at der er træer og
buske udenfor dette.
Asger/296A bemærker, at der jo er et
problem i, at jo bedre forhold duerne
får, des flere kommer der – også i Parealerne. Vi kan ikke bare plante
træer og regne med, at problemet forsvinder.
Bettina/KAB siger, at de kigger på
det, samt ser på mulighederne for
dueværn. Hun giver Janine ret i, at
der er mange rotter. Hun informerer
om, at det skal meldes til kommunen,
hver gang man ser en rotte.
Bettina fortæller, at driften har fokus
på rottebekæmpelse, og det vil man
også kunne se af budgettet for
2020/2021, da der er sat flere penge
af til dette.
Berit/38 2.S refererer til projektet om
rotteværn i kloakkerne i Paltholm,
som var en stor succes. Hun spørger,
om det er i forlængelse af dette projekt, man vil foretage yderligere rottebekæmpelse?
Bettina/KAB svarer, at det er korrekt,
at der er et projekt fra Wisecon – altså projektet med rottespyd, som kører
i turnus mellem kvartererne. Det viser sig dog, at dette ikke er nok til at
bekæmpe rotterne. Driften er derfor
nødt til at tage flere midler i brug.
Bettina vil fortælle nærmere om dette
på budgetmødet d. 9. januar.
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4.c Blokrådets Forretningsudvalg
Nedsættelse af Sankthansudvalg
Niels/BR-FU orienterer om, at Forretningsudvalget ved næste blokrådsmøde rejser en sag om nedsættelses
af et Sankthansudvalg. Sagen skyldes, at de personer, der i de sidste
par år har været med til at stå for arrangementet, har ytret, at der grundet meget begrænset fremmøde er et
behov for at arrangementet gentænkes. Hvis du kunne tænke dig at deltage i udvalget, så hold øje med
Blokrådssagen, hvori datoen for første møde fremgår.
Budgetmøde
Niels/BR-FU oplyser, at der afholdes
budgetmøde torsdag d. 9. januar kl.
19 i Servicecentralen. Her vil budgetudkastet for 2020/2021 blive gennemgået, og der er mulighed for at
stille spørgsmål samt komme med
input.
Afdelingsmøde
Niels/BR-FU minder om, at det ordinære afdelingsmøde afholdes umiddelbart inden Blokrådsmødet i marts.
Af de sidste Midtpunkter fremgår det,
at afdelingsmødet starter kl. 19, men
dette er en fejl – mødet starter kl.
18.30. Tidspunktet vil selvfølgelig blive rettet i de kommende Midtpunkter.
4.d Andre udvalg
Bolignetudvalget (BNU)
Leif/BNU fortæller, at de skal afholde
møde med både YouSee og Stofa.
Blokrådet vil blive orienteret, efter at
møderne med de to leverandører er
blevet afholdt. Efter møderne vil der
blive indkaldt til et fællesmøde, hvor
man kan diskutere mulige fremtidige
løsninger.
Leif orienterer om, at man på nuværende tidspunkt kan streame Discovery-kanaler via D-Play. De første 14

dage er gratis, hvorefter man betaler
99 kr./md for det første halve år og
herefter 179 kr./md. (se D-plays
hjemmeside for yderligere info).
Strategiforum
Hans/Strategiforum fortæller, at han
for et par blokrådsmøder siden orienterede om, at de ville rejse en blokrådssag om brugen af den tidligere
varmestue, idet der var en gadeplansmedarbejder, der havde kontakt
til en velfungerende pigegruppe, som
havde et ønske om et værested.
Umiddelbart inden deadline for indlevering af blokrådssagen, blev Hans
informeret om, at pigegruppen havde
dannet en forening og søgt et lokale
gennem kommunen, som de var blevet stillet i udsigt at få, hvorfor et lokale i Farum Midtpunkt ikke længere
er relevant for den gruppe.
Hans oplyser, at det i mellemtiden
har vist sig, at det er lykkedes at få
en god kontakt til den gruppe af unge
drenge, som man oprindeligt arbejdede på at få ind i værestedet. Gadeplansmedarbejderne har adgang til
lokalet, og det bliver brugt som et
sted, hvor de kan tage de unge ind i
kortere tid ad gangen for en snak. Det
har medført, at Strategiforum taler
om at tage sagen op igen om at lave
et værested til de unge drenge.
Hans fortæller, at roen i området netop skyldes den gode kontakt mellem
de unge og gadeplansmedarbejderne,
og at de kan tilbyde dem et sted at
være i kortere stunder. Derfor er det
værd at overveje, at gå videre med
sagen. Det vil som tidligere nævnt
selvfølgelig blive rejst som en
blokrådssag.
Spørgsmål til udvalgene
Jørgen/410F synes, det er noget rod,
at udvalgene ikke kender til deres
eget pengeforbrug. Han mener, at

TMU burde kunne redegøre for, hvordan de har udgiftsført sig med
175.000 kr.
Jørgen siger, at han tidligere har påtalt pengene i Markedsføringsudvalget. Han er stensikker på, at der et
eller andet sted ligger mellem
600.000 og 800.000 kr. på den konto.
Han spørger Erik/Markedsføringsudvalget (MFU), om han ved, hvor
mange penge der ligger?
Jørgen refererer til Blokrådsmødet
afholdt i december 2016, hvor
Erik/MFU er refereret for at sige, at
penge kun kan frigives ved Blokrådssag.
For præcis et år siden fik Jørgen udleveret en oversigt over posteringer
fra MFUs konto. Her var der redegjort
for 600.000 kr., men Jørgen havde
bedt om at få en redegørelse for
900.000 kr. I redegørelsen på de
600.000 kr. er der 375.000 kr. i overskud. Hertil skal lægges de 150.000
kr., der blev reserveret fra sidste
regnskabsår, så der må være omkring
800.000 kr. Hvis ikke Markedsføringsudvalget kan redegøre for de
penge, så er der da noget galt!
Jørgen fortæller, at han har forsøgt at
konsultere referater fra udvalget, men
disse fremgår ikke nogen steder.
5. Blokrådssager
Ingen BR-sager på dette møde.
6. Eventuelt
Asger/dirigent konstaterer, at der ikke er nogen spørgsmål. Han takker
for forholdsvis god ro og orden.
BR-MØDER 2020
ti 7. jan.
| ti 5. maj
| ti 1. sep.
to 6. feb.
| to 4. juni
| to 1. okt.
to 5. mar.
| to 2. juli
| ti 3. nov.
to 2. apr.
| aug mødefri | ti 1. dec.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BEBOERHOTEL
2 værelser i blok B.

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: bladudvalg@farum-midtpunkt.dk
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
(se datoer i kalenderen s. 27)
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Blok
Oskar
10I
C
Pia
20D
B
Niels
20E
21
Asger
296A
36
Leif
216B
A
Lene
404B
41
Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 16
01.06.20 – 30.11.21
Blok 26
01.09.20 – 28.02.22
Blok 35
01.03.20 – 31.08.21
Blok 46
01.12.20 – 31.05.22
Besked om medlemskab af BR-FU skal gives
i god tid, da turen ellers skal gå videre til 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.

”BLØD GÅRDMAND”
Anita
telefon: kontakt Ejendomskontoret
hverdage
kl 0700 – 1500
Ikke ang. fejlmeldinger eller lign. i din bolig.
BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

DAGINSTITUTIONER
Kærnehuset (kommunal)
Paltholmterrasserne 6A
Verdens Børn (privat)
Paltholmterrasserne 20A
Børnegalaxen Farum (privat)
Nygårdterrasserne nr. 225A

0900 – 1800
1000 – 1400

tlf: 7235 8550
tlf.: 2629 3176
tlf: 4499 9295

EJENDOMSKONTOR
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk
Personlige henvendelser:
Mandag:
Tirsdag, torsdag og fredag:
Onsdag:

1400 – 1800
0800 – 1000
Lukket

Telefoniske henvendelser:
Alle hverdage:

1230 – 1330

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
Paltholmterrasserne 8 i P-niveau
(ved ladestanderne)
Greenabout:
www.greenabout.dk
FORKORTELSER
Udvalg og følgegrupper:
Se mailadresser på hjemmesiden under
[Beboer], [Beboerdemokratiet]
(å) = åbent udvalg
BNU
Bolignetudvalget
BOU
Boligudvalget
(å)
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg
BU
Bladudvalget
(å)
BUU
Børne- og Ungdomsudvalget
(å)
FAU
Friarealudvalget
(å)
FGIG
Følgegruppen for Indre Gangstrøg
KU
Kunstudvalget
(å)
MFU
Markedsføringsudvalget
(å)
STRU
Strukturudvalget
(å)
TMU
Teknik/Miljø Udvalget
(å)
UU
Uddannelsesudvalget
(å)
ØU
Økonomiudvalget
Andre forkortelser:
ABF
Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg
BL
Boligselskabernes Landsforening
BR
Blokrådet
BRS
Blokrådssekretariatet
EJK
Ejendomskontoret
FURBO Furesø Boligselskab
FK
Furesø Kommune
FM
Farum Midtpunkt
KAB
Københavns Almindelige Boligselskab
MP
Beboerbladet »Midtpunktet«
NB
Nærbiksen
SC
Servicecentralen
SH
Spisehuset
SL
Selskabslokalerne

GENBRUGSFORRETNINGEN KIG IND
Paltholmterrasserne 2A
Mail: ojlindeskov@msn.com
Åbningstider:
Mandag:
1600 – 1800
Onsdag:
1500 – 1800
Første lørdag i måneden:
1300 – 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
eller læs:
bolignetudvalget.wordpress.com
KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V.
Telefon: 3363 1000
Mail: kab@kab-bolig.dk
KATTEPROJEKTET
Blokrådets projekt vedrørende vilde/bortløbne
katte.
Modtagelse, fodring m.v. af bortløbne 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
Mand. & torsd. aften el. onsd. formidd.
Kontaktpersoner:
Anne Harrysson
telefon 5190 0950
Vibeke Boyesen
telefon 2256 7742
Seniorklubben i Farum Midtpunkt
Nygårdterrasserne 215A
For alle beboere i Furesø Boligselskab
over 50 år.
Alle tirsdage kl. 1300 samt
alle torsdage kl. 1400
Formand:
Niels Jørn Nielsen
telefon 2688 9139
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Tyrkisk Forening
Nygårdterrasserne 207A
Formand: Abidin Amik

telefon: 2628 4458

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

telefon: 4495 4545
www.farumlaege.dk

NÆRBIKSEN
Nygårdterrasserne 212A
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405
Åbningstider
Mandag – fredag
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

OMSORGSTANDPLEJE
Nygårdterrasserne 209 A telefon: 7235 6000
Mail:
tandplejen@fuesoe.dk
PARKERING (ULOVLIG)
Mail:
drift@universparkering.dk
PRAKTISKE TIPS
 Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i
pulterrummene. Strømmen går over 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).
SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206A
Lejes ved henvendelse til Ejendomskontoret.
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Plads til 60 personer.
To velmøblerede sale,
garderobe og toiletter.
Alt i service og køkkengrej,
køl/frys, komfur og
opvaskemaskine.
Musikanlæg kan lånes.
Pris weekend:
1.400 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).
Pris hverdage:
1.200 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).

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

1200 – 2300
1200 – 0200
1200 – 2100

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

SSG DØGNVAGT
Vagttelefon ved vandskade, skade efter
brand, elevatorstop,
manglende vand eller
varme og lignende problemer:
telefon: 7020 8126
Ved akut opstået skade, som ikke kan vente
til Ejendomskontorets åbningstid, kontaktes
SSG.

SSP – GADEPLANSMEDARBEJDER
Telefon:
72 16 43 96
i tidsrummet
08:00 – 22:00
TANDLÆGE
Nygårdterrasserne 233A telefon: 4495 4200
www.tandklinikkenfarummidtpunkt.dk
TELEFONI (EVERCALL)
Support
telefon: 4440 4040
Telefontid:
ma - on 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
Oplys anlægsnr. 820523

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

TV-pakker leveret af YouSee:
Oprettelse, pakkeskift,
fejlmelding 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.

KALENDER FOR FEBRUAR 2020
Dato Begivenhed
1. Loppemarked

Sted

11:00 – 15:00 SC

2.
3. Tilmeld fastelavn

18:00 – 20:00 SC

4.
5.

UNGDOMMENS
UDDANNELSESVEJLEDNING
i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal
Paltholmterrasserne 11
telefon: 7268 4460

Tidspunkt

Tilmeld fastelavn
BUU

6. BR-møde

18:00 – 20:00 SC
19:30
SC
19:00

SC

7.
8.
9.

VASKERIET
Paltholmterrasserne 23A
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.
VEDR. »MIDTPUNKTET« 534 OG 535
MP 534 husstandsomdeles 30.01.20
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

10.

1. møde Skt.Hans 19:00
SC
BR-FU
19:00 – 20:00 SC

11. BOU

19:00

SC

12.
13.

Frist for MP 535
BU

18:00
SC
19:00 – 20:00 SC

14.
15.

1.700
Farum Midtpunkt

13.02.20 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 535, der udkommer 27.02.20.
Overholdes afleveringsfristen ikke, kan Bladudvalget afvise stoffet. Aflevér dit indlæg på
papir, usb-stick eller e-mail.
Mail: bladudvalg@farum-midtpunkt.dk
Man kan i meget sjældne tilfælde efter særlig
aftale senest mandagen før afleveringsfristen
få en senere frist for aflevering af renskrevet
indlæg på e-mail eller usb-stick.
Ansvarshavende:
Berit, 38 2.S
Øvrige bladudvalg: BU og BR-sekretariatet
Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- og
forfatterangivelse.
Originale tegninger må kun bruges af andre
efter indhentning af tilladelse.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. Fastelavnsfest

14:00

23.
24. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

25.
26.
27.

MP535

Husstandsomdeles

Åben Dør

17:00 – 19:00 SC

28.
29.
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