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MIDTPUNKTET 535

Indhold
Store mødedag – fire møder på rad og række
Ny til FU – BNU-kommissorium på vej
– Sankthansfest? – Kilde(n)sortering – Overblik
Kom og giv dit besyv med
Ejendomskontoret på kursus – Udskiftning af elevator
– Ledige depotrum – DUER!!!
Uddannelsesudvalget tilbyder kurser for beboerdemokrater
Den luneste januar nogensinde målt!
Side op og side ned om budgetter
Finn er træt af duerne
Otto synes heller ikke duer dur
Friarealudvalget svarer om duer
Blokrådssag
Referat af Blokrådsmødet 6. februar 2020
Vi sparede lidt på vandet i januar
Praktiske oplysninger

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:
To medlemmer er fraflyttet og et fraflytter med udgangen
af marts, hvorfor der er 3 pladser, der skal besættes for 1 år.
Herudover består afdelingsbestyrelsen af:
Berit/38 2.S, Ernst/73E, Esben/275D og Leif/216B.
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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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
NYT MEDLEM TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Den 1. marts 2020 træder Niels/112E (blok 21) ud af Forretningsudvalget, og turen går videre til blok 35. Vi har endnu ikke hørt fra blokken, men vi ser frem til
samarbejdet.
Hvis blok 35 mod forventning ikke kan stille med et medlem, går turen snarest
muligt videre til blok 34.
KOMMISSORIUM FRA BOLIGNETUDVALGET
Forretningsudvalget har nu afholdt møde med Bolignetudvalget, og begge parter
er nået til enighed om indhold af kommissorium, aftalevilkår og netikkette (dikterer opførsel på bolignettet). Kommissorium og øvrige dokumenter skal nu blot
renskrives, hvorefter de vil blive rejst i Blokrådet – dette vil ske på BR-mødet i
april.
FØRSTE MØDE I SANKTHANSUDVALGET
Der var indkaldt til første møde i udvalget mandag d. 10. februar. Kirsten/34F
mødte op, og hun vil annoncere efter flere medlemmer til udvalget.
NYT FRA TEKNIK-/MILJØUDVALGET – KILDESORTERING
Kildesortering i 7 fraktioner bliver i løbet af den kommende tid en
realitet for samtlige beboere i Furesø kommune – og herunder Farum Midtpunkt.
Som vi i TMU tidligere har nævnt, så ønsker vi at komme godt
fra start, og derfor opstartes et pilotprojekt i Blok 14, 15 og 16. De
skal derfor allerede inden længe (fra omkring uge 11) til at kildesortere deres affald. Beboerne i de berørte blokke informeres særskilt om opstart, og Blokrådet orienteres selvfølgelig løbende.
FÅ OVERBLIK OVER HUSLEJEKONSEKVENSER VED BR-BESLUTNINGER
Forretningsudvalget har udarbejdet en oversigt, der skal gøre det nemmere for dig
at følge med i huslejestigninger som følge af vedtagne blokrådssager.
Oversigten er tænkt som et fast indlæg i Midtpunktet, så du til hver en tid kan
holde dig orienteret.
BR-sag
513.a
524.b
5xx
5xx
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Aktivitet
Driftsbudget 2018/2019 % / år
(Herunder sag 511.a)
kr./ m2/år.
Driftsbudget
% / år
2019/2020
kr./m2/år
Driftsbudget 2020/2021 % / år
kr./m2/år
Driftsbudget 2021/2022 % / år
(Indtil videre sag 510.b)
kr./m2/år

2018/2019
1,47
12,96

2019/2020

2020/2021

2021/2022

1,49
13,34
??
??
2,0
17,50

ÅBEN DØR
D. 26. MARTS
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. 30. april
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
EJENDOMSKONTOR LUKKET D. 28. FEBRUAR
I forbindelse med kursusaktivitet for personalet er Ejendomskontoret lukket både
for personlige og telefoniske henvendelser fredag d. 28. februar.
UDVENDIG ELEVATOR VED BLOK C UDSKIFTES
Elevatoren, der fører mod bytorvet, udskiftes, da den er meget ustabil i drift. Når den nærmere tidsplan for udskiftning ligger fast, vil
beboerne blive varslet. Man kan forvente, at udskiftningen vil foregå
over en længere periode.
LEDIGE DEPOTRUM I BLOK 15 OG 31
Der er for ikke så længe siden etableret flere indvendige trådbure i P-niveau under Blok 15 og 31. Hvis du har interesse i at leje et af disse, så henvend dig til
udlejningen i KAB på udlt3@kab-bolig.dk.
DUEREDER OG DUEVÆRN
Driften har fjernet nogle af de gamle duereder i P-niveau. Det er
ikke en mulighed at sætte dueværn op alle steder i Farum Midtpunkt, men derimod kan det blive sat op i specifikke områder så
som i garagebure. Kontakt Ejendomskontoret, hvis du er plaget
af duer i dit garagebur eller andre udsatte steder.


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
Inspiration: Circle House & Grøntorvet
Ny i bestyrelsen
Inspiration: Folkemøde på Bornholm
Studietur for afdelingsbestyrelsesmedl.
Ny i bestyrelsen
Ny i bestyrelsen
Forstå økonomien – budget og regnskab
Nye regler og praksis på boligområdet
Byggeopgaver og afd.bestyrelsens rolle
Byggeopgaver og afd.bestyrelsens rolle

Ansøg senest
13.04.2020
21.05.2020
15.05.2020
09.03.2020
20.08.2020
29-10-2020
02.11.2020
12.11.2020
27.05.2020
21.09.2020

Dato(er)
27.04.2020
04.06.2020
13.06.2020
24.04.2020 - 26.04.2020
03.09.2020
05-11-2020
16.11.2020 + 18.11.2020
26.11.2020
10.06.2020 + 17.06.2020
05.10.2020 + 19.10.2020

Tidspunkt
16:55-19:15
17:15-21:30
06:30-23:30
08:30-16:00
17:15-21:30
17:15-21:30
17.15-21.30
17:15-21:30
17:15-21:30
17:15-21:30

Kurserne afholdes i KAB, Vester Voldgade 17, 1552 Kbh. K. og kan ses på
www.kab-bolig.dk/bestyrelse. Klik på [Tilmeld dig her] under ”Tilmeld dig kursus”
– så åbner en ny side med oversigt.
Bemærk! Du må ikke selv tilmelde dig et kursus.
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I JANUAR
Af Teknik/Miljø Udvalget

MWh = Megawatt timer

Forbrug 2020
Forventet

Aktuelt

2019

4000

Akkumuleret økonomi
pr. 31. januar 2020:
Fjernvarmeudgift: 1.750.041 kr.
Opkrævet aconto: 1.502.309 kr.
Underskud:
247.732 kr.
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Kilde: KAB, Ressourceadministration

Forbrug i januar:
Forbrug
Budget
Besparelse

2.828 MWh
3.800 MWh
972 MWh

Årets første måned blev rekordagtig
mild – den luneste januar nogensinde målt – med en middeltemperatur på hele 5 °C. Det er 4,1 °C over
normalen for måneden, som er 1 °C
(DMI). Derfor kan vi konstatere en
dejlig stor besparelse på 25,6 % i forhold til månedens budget.

Hvad økonomien angår, er det meget
normalt med et mindre underskud,
når regnskabsåret starter i januar.
Det vil stille og roligt ændre sig til
overskud i løbet af foråret og sommeren.
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Notat fra budgetmødet den 7. januar 2020
Af Maiken/BR-sekretariatet
Torsdag den 7. januar 2020 var der budgetmøde ved økonomimedarbejder Anne
Brønnum (KAB), driftschef Bettina Jarl Darlslund (KAB), afdelingsleder Palle Rye
(EJK) og teamleder Lis Sandgreen (EJK), hvor budgetforslaget for 2020 - 2021 blev
gennemgået (jf. budgetmrk. 1-1).
Nedenfor gennemgås de poster, der blev forklaret eller medførte opklarende
spørgsmål.
Nettokapitaludgifter
Dækker over udgifter til de lån, der
blev optaget i forbindelse med opførelsen af Farum Midtpunkt. Denne
ydelse vil altid forekomme i budgettet,
selvom lånet er i nul. 50 % af ydelsen
går til en reguleringskonto i Farum
Midtpunkt, mens den sidste halvdel
går til Landsbyggefonden (normalt går
1/3 del til dispositionsfonden og 2/3
til landsbyggefonden). Farum Midtpunkt har fået dispensation grundet
byggeskadesager). Disse ydelser er
med til at finansiere lån på byggeskadesager.
A-lån til Landsbyggefonden er omlagt til kreditforeningslån og udgår
31.12.2020. Næste år vil alle ydelser
derfor være til udamortiserede lån.
Konto 106 – Ejendomsskatter
Består af grundskyld til kommunen,
der bliver beregnet ud fra grundværdien i 2020. Derudover skal tillægges reguleringssatsen på 7 %. Grundskylden
til kommunen er på 21,5 ‰. Da
grundværdien samt de 7 % i reguleringssatsen ikke er ændret siden sidste
budget, er posten uændret.
Konto 107 – Vandafgift
Dækker over fællesforbrug samt ikkemålbart forbrug, som går til vanding
af træer, vand på vaskepladser og lignende. Den kan være lidt svær at aflæse, da regnskabsåret for vand er
blevet ændret. Gennemsnitligt forbrug er sat til 1.000.000 kr. og er
dermed uændret fra indeværende
budget.
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Konto 109 – Renovation
Der er et fast gebyr pr. bolig på 1.908
kr. pr. bolig.
Tømning af molokker (28 tømninger á
68.000 kr., 2 gange ugentligt).
Der er afsat 250.000 kr. til storskraldsforsøg.
Samlet er kontoen sat op med 141.000
kr.
Der bliver spurgt til, om man har taget
med i beregningerne, at der er en molok mellem Blok 12 og 13, der er gået
ud af drift?
Svar: Det er medregnet.
Det bliver også nævnt, at renovation er
en post med en vis usikkerhed, da
kommunen har fremsat krav om affaldssortering. Derfor er det ikke sikkert, at posterne bliver som budgetteret.
Svar: Budgetposten ”storskrald” kan
bruges til at dække nogle af de eventuelle merudgifter, der måtte komme.
Det bemærkes, at stigningen i forhold
til sidste regnskab er på cirka 500.000
kr.
Svar: Det kan skyldes skæringsdatoer
og storindkøb af løftesække og poser til
molokker. Sammenligningstallet er angivet i forhold til det indeværende budget.

Konto 110 – Forsikringer
Disse skal ifølge lovgivningen udbydes i licitation hvert 3. år – det kan
også gøres før. Forsikringerne består
af bygningsforsikring, erhvervsforsik-

ring,
motorkøretøjsforsikring,
erhvervs- og produktforsikring, en kollektiv ulykkesforsikring for beboervalgte samt et alarmabonnement hos
SSG (deles mellem afdelingerne i Furesø Boligselskab).
Denne post er samlet set sat op med
74.000 kr.
Konto 111 – Energiforbrug
Indeholder el-forbrug til fællesarealer
– herunder vaskeri, Servicecentral, Pareal og lignende. Kwh-forbrug er sat
til lidt mindre end sidste budgetår og
til en billigere pris (1.600.000 kwh à
2,28 kr. gennemsnitligt). Nyt i dette
budget er indtægter fra el-ladestandere. Desuden er der udgifter til
varmeteknisk bistand, energistyring,
målerservice (aflæses af Brunata) og
ressourceadministration (månedlige
forbrugsregnskaber på varme, vand
og el leveret af KAB).
Samlet nedsættelse på 331.000 kr.
Konto 112 – Administrationsbidrag
Dette er bidrag betalt til Furesø Boligselskab og KAB. Administrationsbidraget til KAB er sat til 4.679 kr.
pr. lejemålsenhed (sidste år lød det
på 4.666 kr.). Af beløbet dækker 83
kr. administration af afdelingen,
3.636 kr. går til selve administrationen og de sidste 960 kr. bliver i Furesø Boligselskab og går til daglig drift.
Furesø Boligselskabs dispositionsfond og bidrag til arbejdskapital har
opnået minimumsgrænsen for de lovpligtige henlæggelser, hvorfor der ikke
henlægges til disse.
Posten er samlet sat ned med 17.000
kr.
Der bliver spurgt til om dispositionsfonden, der nævnes her, er den samme, som den der blev nævnt under
”Nettokapitaludgifter”.
Svar: Nej, det har ikke noget med
denne dispositionsfond at gøre.

Konto 114 – Renholdelse
 Udgiften til ejendomsfunktionærerne er den største post og er sat
op med 1.390.000 kr., da Bettina
har planer om at udvide bestanden af rengøringspersonale med 23 mand.
 Udgift til rengøring indeholder både udgifter til rengøringsfirma og
udgifter til rengøring taget inhouse – posten er sat 170.000 kr.
op. (inkluderer rengøring af Servicecentral og vaskeri).
 Udgift til traktoromkostninger
(glatførebekæmpelse, benzin/diesel og vægtafgift) er sat op med
30.000 kr.
 Udgifter til efteruddannelse af
ejendomsfunktionærer, telefon,
kontorhold, måtteservice, PCpakker, I-syn, udryddelse af skadedyr samt diverse er sat ned med
19.000 kr. Nedsættelsen er forårsaget af, at måtteservicen tages inhouse.
Der bliver spurgt til, hvad de 2-3
mand skal dække? Er rengøringen af
de indre gangstrøg ikke allerede anført med 750.000 kr. under ”intern
rengøring”?
Svar: Når gangstrøgene står færdige,
har man valgt at tage rengøringen af
dem in-house. De 750.000 kr. dækker de to mand, der blev ansat til
trappevask mv. Anne retter det til i
budgettet, så udgifterne fremgår under samme post ”in-house rengøring”.
Hvis der bruges ekstra penge på intern rengøring, medfører det så ikke
et fald i ekstern rengøring?
Svar: Jo, men det fald har været der.
Tidligere har det kun været Birkhøj,
der skulle vaskes. De nye gangstrøg
medfører en ekstraudgift til rengøring.
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Der spørges til tallene markeret med
rødt under konto 114 i arbejdsbudgettet. Hvordan skal teksten ”Andel
fra Foreningen FM – 31% à x antal
kroner” forstås? Og hvordan skal
modregningen under konto 114 150
forstås?
Svar: Der er dannet en forening bestående af Svanepunktet, Servicearealet og boligerne i Blok 12 og 13. Udgifterne fra Farum Midtpunkt til denne består af en andel på 31 %. I vedtægterne for Foreningen FM står der,
at 6,25 % af lønbudgettet i Farum
Midtpunkt skal overgå til foreningen,
hvilket forklarer konto 114 150.
Konto 116 – Planlagt og periodisk
vedligeholdelse og fornyelser
Præsentation af en liste over udvalgte
aktiviteter i budgetåret 2020/2021:
 Asfaltfuger, Vestblokgangstrøg (afsat 3.000.000 kr.)
 Udskiftning af Hakon fejemaskine
(afsat 1.350.000 kr. er rykket et år
frem).
Her kigger man efter en el-drevet
maskine.
 Byggeskadesag 3 – Pihlsagen (afsat
1.300.000 kr.)
Philsagen vedrørte bl.a. højtage,
vinduer, ruder mv. Sagen indbefattede en 30-års tæthedsgaranti. Et
firma udfører en årlig 10 % kontrol
af det, der blev lavet i sagen. Tidligere var der også et firma, som
stod for vedligehold af grønne plader på terrasserne og tætningslister på vinduer, men disse opgaver
er nu taget in-house, hvorfor posten er blevet sat ned.
 Reparation og gennemgang af beton samt eftersyn og kontrolopmåling af det katodiske anlæg (afsat
1.300.000 kr.)
 Energiteknisk handleplan (afsat
800.000 kr.)
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TMU har fået Danacon til at lave
en energiteknisk handleplan, hvor
bygninger, skrålysvinduer, vandrør
mv. er blevet gennemgået. Indenfor
de kommende 10 år er der en anslået udgift på 350 mio. kr. Udover
de afsatte 800.000 kr. går 1 mio.
kr. fra henlæggelser også til denne
post. De afsatte midler kan dække
nogle forsøg i forhold til vandrør
mv.
Der skal lægges en plan for,
hvordan udgifterne finansieres.
 ARX i målerrum (afsat 615.000
kr.). Der er mange nøgler i omløb
og behov for opstramning af adgangskontrol grundet krydsfelter,
videoovervågning, aflåsning og
lign.
 Rottespærre (afsat 507.000 kr.).
Nuværende foranstaltninger i form
af spyd er ikke tilstrækkelige. Man
kan ikke længere købe spyddene,
så de skal leases. Bekæmpelsen er
i forhold til rotterne i kloakkerne.
 Brønddæksler i P-niveau (til rottespærre). Denne aktivitet er rykket
et budgetår frem (afsat 125.000
kr.)
 Vandrør (afsat 500.000 kr.)
 Toyota ladvogn udskiftes til ny elbil (afsat 350.000 kr.). Vognen er
10-12 år gammel og trænger nu til
en udskiftning, hvorfor posten flyttes fra 21/22 til 20/21. Man er
ved at undersøge muligheder for
en el-drevet bil.
 Trafikregulering af stamveje (afsat
200.000 kr.). Dette er tænkt i forhold til kommende pilotprojekt om
kildesortering, som foregår ved
stamvejene.
 Gyngende gulve. Her er behov for
flere midler, så posten er sat op
med 400.000 kr. til i alt 1.300.000
kr.

 Rådne krydsfinerplader på facader
ved A/D-lejligheder. Ny budgetpost
(afsat 200.000 kr.). Pladerne sidder placeret på taget.
 Måtter ved gavlpartier (indkøb efter gangstrøgsprojekt – afsat
150.000 kr.). For at spare på udgiften til vask af disse er driften i
gang med at afprøve vask med
gulvmaskinerne – det lover godt.
 Støvsuger – øget udgift på 55.000
kr.
Der spørges til behov for støvsugning,
idet man overgår til gulvvask af gangstrøg?
Svar: Der vil fortsat skulle støvsuges.
Driften ønsker at indkøbe ryg-støvsugere til brug ved trappereposer mv.
Der spørges ind til økonomien i forhold til sager vedr. vandskader som
følge af utætte lavtage samt udskiftning af MgO-plader dels i Svanepunktet dels i Birkhøjterrasserne.
Svar: Det drejer sig om tre adskilte
sager.
 Utætheder i lavtage vil være en garantisag, såfremt det kan dokumenteres, at utæthederne skyldes
forhold, der er dækket af garantien.
 I forhold til sagen omkring Svanepunktet – herunder udskiftning af
MgO-plader – er der indgået forlig
med entreprenøren
 Udskiftningen af MgO-plader i
Birkhøjterrasserne bliver uden
omkostninger for beboerne, da der
ved aflevering af PCB-sagen blev
tilbageholdt et beløb, som dækker
omkostningerne.
Konto 118 – Særlige aktiviteter
I vaskeriet er udgiften til el sat ned
med 20.000, og gebyrer er sat ned
med 6.000 kr. Udgift til magnetkort
og nøgler er sat op med 28.000 kr.
Udgiften til vaskemidler er sat op med

10.000 kr. Samlet er udgift til vaskeri
altså sat op med 12.000 kr.
Under ”møde- og selskabslokaler”
fremgår varmeudgiften, hvorimod udgiften til rengøring fremgår under
konto 114. Samlet er udgiften sat
10.000 kr. op.
Konto 119 – Diverse udgifter
På denne konto afsættes der penge til
kontingent til BL, beboermøder, tilskud til fester (julefrokost for de ansatte), blokkenes dispositionskonti,
kontorartikler, husleje til fremvisningslejligheder, gebyrer og gaver.
Udgifter til kurser plejer at fremgå
her, men er sat hen under ”Uddannelsesudvalget” (jf. BR-sag 531.h).
Udgiften til fremvisningslejlighederne
er sat op med 20.000 kr., hvilket
skyldes, at den hybel, som man ønsker brugt til hotelværelse, står tom,
og udgiften trækkes her fra.
Der bliver spurgt til hyblen, der holdes i tomgang. Det er tidligere blevet
oplyst fra KAB, at man ikke måtte
holde boliger i tomgang i forbindelse
med ønske om omregistrering. Derfor
blev det besluttet i Blokrådet, at hyblerne ikke skulle holdes i tomgang,
mens ansøgningsprocessen om omregistrering af lejemålene blev behandlet i Furesø Boligselskab og Furesø
Kommune.
Svar: Palle og Bettina følger op på sagen.
Efterskrift: Kommunen har godkendt
omregistrering af begge hybler. Der er
stoppet for udlejning af hyblen i 19.C,
så når nuværende lejer fraflytter, bliver den omregistreret til hotelværelse.
Der er foretaget omregistrering af 18B,
og det er ved at blive indrettet til hotelværelse.
Der bliver spurgt til konto 119 301
”Blokkenes dispositionskonti”. Her er
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der budgetsat 417.000 kr., men der
er kun brugt 209.000 kr. i sidste
regnskab.
Svar: Blokkenes indtægter og udgifter
bliver indsat, og blokkene bruger ikke
nødvendigvis alle de indsatte penge.
Herudover afsættes der penge til udvalgene. Disse er godkendt af blokrådet (jf. BR-sag 530.b, 531.b – 531.h).
 Markedsføringsudvalg: 60.000 kr.
 Boligudvalg:
75.000 kr.
Beløb over 7.000 kr. til såvel Markedsføringsudvalget som Boligudvalget
skal frigives ved blokrådssag.
 BR-FU lommepengeprojekt:
50.000
 Børne- og Ungdomsudvalget:
163.000
(se detaljer i budgettet)
 Katteprojektet:
10.000
 BR-FU sankthansfest: 50.000
 Årsafslutning/jul BR-FU: 8.000
 Kunstudvalg:
3.000
 Uddannelsesudvalg:
100.000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Beløb til ovenstående kan frigives ved
henvendelse til ØU/BR-sekretariatet.
Samlet set bliver konto 119 sat ned
med 417.000 kr.
Blokrådssekretæren bemærker, at
der sidste år blev afsat 100.000 kr. til
udvikling af hjemmesiden, men at
disse ikke skal afsættes igen i kommende budget, da beløbet er tænkt
som eventuelt tilkøb til skabelonen
leveret af KAB og bekostet af Furesø
Boligselskab. Til dette kommenteres
der, at der principielt kunne være behov for løbende udvikling.
Svar: Anne sætter beløbet til 0 kr.
Eventuelt beløb til løbende udvikling
kan sættes af i fremtidige budgetter,
hvis det viser sig at være nødvendigt.
12

Blokrådssekretæren spørger, om det
er muligt, at Markedsføringsudvalgets
konto – såfremt den kun indeholder
penge afsat til Åbent Hus – kan blive
flyttet ned på en konto, der er tilsvarende kontoen ”BR-FU sankthansfest”. Med andre ord, vil dette stemme
overens med, at der ikke kræves
blokrådssag til arrangementer, hvor
der er afsat specifikke beløb?
Svar: En repræsentant fra Markedsføringsudvalget bakker op om forslaget,
idet det kun er den ene aktivitet – altså Åbent Hus, der er afsat penge til.
Det er den eneste aktivitet, der ligger
i udvalget pt.
Anne sætter posten som ønsket på
budgetforslaget.
En undrer sig over, at TMU ikke længere får afsat penge – er der ikke brug
for det?
Svar: Tidligere havde udvalget en fast
konsulent, hvortil der var afsat midler
til aflønning. Udvalget bruger nu nogle tilbud stillet til rådighed af KAB.
Der blev reserveret penge fra forrige
budget til sidste budget, da der var et
par igangværende sager, hvor man
kunne få brug for midler. Næste år
ser de dog ikke umiddelbart et behov
for midler, og derfor har de ikke rejst
et budgetønske.
Konto 120 – Henlæggelser
Her er den største post ”Henlæggelser
til planlagt periodisk vedligehold”. Det
er her, der henlægges til fremtidige
vedligeholdelsesarbejder. Denne post
er sat op med 1 million kroner (fra 39
mio. kr. til 40 mio. kr.).
Konto 123 – Henlæggelser
tab ved lejeledighed/fraflytning
Henlæggelser til tab ved lejeledighed
er uændret. Dette skyldes, at denne
udgift ifølge lovgivningen nu skal
dækkes af Boligselskabet.

Henlæggelses- og udgiftsprofil
60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

udgifter
henlæggelser nuværende

20.000.000

henlæggelser revideret

10.000.000

0

Oversigten angiver udgifter, nuværende henlæggelser og reviderede henlæggelser
i 10 år frem. Ud fra en gennemsnitsbetragtning går det nogenlunde lige op, når
henlæggelserne er hævet med 1 mio. kr. (jf. reviderede henlæggelser).
Konto 125 – Ydelser på
lån til forbedringsarbejder
Lån til individuelle køkkener. Ydelsen
betales af de beboere, der har fået nyt
køkken. Herudover er det lån til
”tryghedsfremmende
foranstaltninger” (jf. BR-sag 511.a). Når lånene er
afbetalt, vil de ikke længere fremgå af
budgettet.
Samlet set er posten sat 61.000 kr.
ned, da et af lånene er konverteret, og
ydelserne dermed er sat ned.
Konto 126 – Afskrivning
på forbedringsarbejder
Her fremgår afskrivninger på udgiften
til blokrådssagen om de tryghedsfremmende foranstaltninger (jf. BRsag 511.a). Oprindeligt skulle lånet
have været afskrevet over 5 år, men
grundet overskud i regnskabet udgår
udgiften fra kommende budget.

Konto 127 –
Ydelser på lån til bygningsskader
Grundet den lave rente er ydelserne
faldet. Posten er samlet set steget
med 178.000 kr.
Der spørges til, hvorfor udgifterne fra
konto 125, 126 og 127 kaldes ekstraordinære (jf. Annes slides) – de ser ud
til at være tilbagevendende?
Svar: Anne svarer, at det skyldes noget lovgivningsmæssigt.
Konto 201 – Indtægter
Herunder indtægter fra boligafgifter,
renter, antennepositioner, vaskeri,
møde- og selskabslokaler (fremgår af
konto 118), overført fra resultat tidligere år og driftsstøtte. Driftsstøtten
består i 50 % fra de udamortiserede
lån samt den offentlige støtte fra
Landsbyggefonden. Tidligere har der
været en indtægtspost for bytorvs13

vogne – denne er taget ud, grundet
bytorvets nye låsesystem af vognene.
Der bliver spurgt til de forskellige dispositionsfonde,
arbejdskapital,
driftsstøtte og reguleringskonto –
hvordan skal man forstå dem? Og
hvordan kan man regne ud, hvilken
støtte man får fra Landsbyggefonden?
Proceduren forklares som følger: Efter
endt byggeskadesag aflægges der
regnskab til kommunen. Kommunen
laver re-garanti på den økonomiske
ramme som Landsbyggefonden har
bevilget. Driftsstøtten følger ikke kun
byggesagen, men hele den økonomiske ramme, hvori man har behov for
driftsstøtten – det kræver et finansieringsbehov.
Ovenstående forklaring
eksemplificeres med:
Når man bygger et hus, så har man
udgifter til en entreprenør. Disse udgifter finansieres via et kreditforeningslån.
I Farum Midtpunkts tilfælde har
man bedt Landsbyggefonden om penge. Samtidig med at man har fået det-

Foto: Hans, 38.2.R
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te, har man også fået et lån til at finansiere ydelsen på lånet. Når de oprindelige lån er udbetalt, betaler man
fortsat til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har løbende indtægter,
som kommer fra lejernes husleje.
Resultat – lejeregulering
De samlede udgifter lyder på
188.557.000 kr., og de samlede indtægter lyder på 186.418.000 kr.,
hvilket medfører en nødvendig merindtægt på 2.139.000 kr. Derfor er
der i budgetforslaget lagt op til en
huslejestigning svarende til 1,41 % af
nuværende leje – eller 12,85 kr./m2
gennemsnitligt
(familieboliger)
og
12,76 kr./m2 gennemsnitligt (ungdomsboliger). Dette medfører, at de
største lejligheder stiger 130 kr./md.
og de mindste 72 kr./md.
Budgettet – som BR-sag
Anne Brønnum udarbejder en BR-sag
med budgettet til martsnummeret af
beboerbladet
»Midtpunktet«.
Heri
gennemgås budgettets poster i hovedtræk.


Duer – de skidende duer!!!
Af Finn/275E
Jeg er så træt af de skidende duer!
De skider overalt, især på bilerne, på
terrasserne, på gelænderne ind og op
til blokken. De skider faktisk alle steder – på nær de steder, hvor de skal
skide, nemlig ude i det fri.
Jeg har talt med en jurist her i blokken der siger, at de skidende duer
ikke er fredet i beboelsesområder.
Hvis de er skovduer, så byg da deres
reder i skoven, men ikke her i bebyggelsen og i kældrene. Skal vi nu plante træer for at fjerne duerne, gu’ skal
vi ej. Duerne har intet at gøre her, de
kan flyve til lufthavnen, hvor de risikerer, at blive skudt.
Er det nu duerne der bestemmer her i
bebyggelsen? Gu’ er det ej, det er de
mennesker der bor her og har bilerne
eller andet i kældrene eller på terrasserne. Få nu fjernet de skide duer,
ellers er der nok nogle der lægger gift
ud til dem, da de æder alt!

Få fjernet deres reder inden/når de
prøver at bygge dem – gør Farum
Midtpunkt duefri.
Det samme gælder de råger, krager,
skader m.m., der konstant æder fra
skraldespandene og bygger reder i
træerne over for Kig Ind (tidl. Genbrugsen). Det er da godt jeg ikke bor i
nærheden da de skriger konstant.
For ikke at nævne, at de skidende
duer vækker en klokken lort om morgenen og bliver ved hele dagen, hvis
jeg da ikke skræmmer dem væk.


Duer dur ikke
Af Otto Adam Paladin/264F
I »Midtpunktet« 534 rejser Janine/
Blok 33 spørgsmålet om begrænsning
eller fjernelse af duer i P-arealet,
hvortil Hans/FAU bekræfter en bemærkning fra anden lejer om, at duer
er fredede, og at man ikke må fjerne
reder, der er bygget.

Ved fornyet henvendelse bilagt Miljøministeriets redegørelse svarede Hans
/FAU så, at det kunne måske være
rigtigt, at man i byområder måtte
fjerne duer, men at han ikke ville
skride til handling af hensyn til ”diversiteten”.

Det er fejlagtigt oplyst.

Det er således ikke lovgivningen, der
er en hindring, men Hans' eller Midtpunktets indstilling, der er en hindring for regulering af duebestanden.

Jeg har for et par år siden forelagt
samme spørgsmål for Hans/FAU, der
i første omgang svarede tilbage som
ovenfor, at man ikke måtte fjerne reder eller aktivt begrænse duebestanden.

Af Naturbeskyttelsesloven fremgår
hvilke naturlige leveområder, habitat,
der er beskyttet, herunder fuglebe15

skyttelse. Det fremgår samtidig, hvilke arter og under hvilke betingelser,
disse er beskyttet.
Det skal samtidig nævnes, at den
”forvildede tamdue”, der også kaldes
klippeduen eller byduen, ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven og
derfor frit kan reguleres eller fjernes
hele året. Det gælder både reder, æg,
unger og voksne eksemplarer.
Skovduen, også kaldet ringduen, er
derimod omfattet af Naturbeskyttelsesloven, der støtter sig EU-Fugledirektivet. Vildtforvalter Anders Jensen, Miljøministeriet oplyser således,
at Skovduens reder kan fjernes, når
ungerne har forladt den. Der er en vis
tvivl om skovduens naturlige habitat
også er bybebyggelse og garageanlæg.
Men Naturstyrelsen giver tilladelse til
fjernelse af reder, æg og yngel efter
Vildtskadebekendtgørelsen,
hvis
skovduens tilstedeværelse skønnes at
have indflydelse på ejendom, f.eks.
biler eller udgøre en sundhedsrisiko,
hvilket er påvist i visse tilfælde.
Firmaet TOXIN oplyser således, at der
p.t. pågår en omfattende regulering af
duer i bebyggelsen Taastrupgård i
Høje-Taastrup, og at reguleringen for
hovedparten kan ske uden særlig tilladelse.
Duer har i en del år søgt mod byerne,
hvor føden er nemmere at finde end i
landområderne, som er duens naturlige habitat, leveområde. Når "diversiteten" ændrer sig til at blive en regulær plage, når
koncentrationen
er blevet for
stor, bør der
gribes ind. Det
gælder således
også for Farum
Midtpunkt, hvor
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duen støjer tidligt om morgenen til
gene for folk, der bliver vækket langt
tidligere end vækkeuret på natbordet,
og deres ekskrementer både skader
bygninger, biler og udgør en sundhedsrisiko pga. den høje koncentration af urinsyre og tillige det høje indhold af salmonella, campylobacter,
colibakterier og MRSA, der i visse tilfælde kan overføres til mennesker,
hvor børn er særligt udsatte.
Fagekspert Tine R. Sode, Realdania
skriver i en artikel i fagbladet Bolius,
at det er tilladt at fjerne og ødelægge
tamduens reder og æg året rundt
uden tilladelse, og at man tillige må
fange fuglene i fælder, men ikke anvende gift i bekæmpelsen.
Miljøministeriet bekræfter, at der kan
gælde andre regler for bekæmpelse
eller regulering af andre typer duer i
bymæssig bebyggelse end lovene om
jagt eller naturbeskyttelse foreskriver,
og at der sædvanligvis efter ansøgning gives dispensation til regulering
af duebestanden, der ikke er truet af
generel begrænsning i naturen eller
dens naturlige habitat.
Samtidig bemærkes, at der gælder
særligt lempelige regler for bekæmpelse af duer på ejendomme over 1
HA (10.000 m2). Farum Midtpunkts
grundareal er således 23 HA (234.000
m2).
En fuldstændig redegørelse fra Miljøministeriet fylder mere, end der er
plads til i »Midtpunktet«, men jeg forelægger den gerne på et rådsmøde.
Iagttagelse af opsætning af duefakirer
i bebyggelsen tyder på, at plagen er
større, end Hans/FAU vil erkende.
Det skal samtidig bemærkes, at der i
visse andre kommuner er iværksat
regulering af duer, Aalborg og som
ovenfor nævnt Høje-Taastrup m.fl. 

Svar fra Friarealudvalget om duer
Af Hans, FAU
I Friarealudvalget har vi læst Otto Paladins indlæg om duer. Efter udvalgets mening indeholder indlægget
nogle misforståelser og mangler en
del oplysninger, som er vigtige for en
evt. debat om emnet. Udvalget har
derfor valgt at kommentere Ottos indlæg.
Nedtagning af reder
Næsten alle dyr, der er naturligt forekommende i Danmark, er fredet i
yngleperioden. Denne fredning gælder
også fuglenes reder. Man må derfor
ikke nedtage reder som er i brug.
Man må nedtage reder, der er under
opførelse eller ikke er i brug.
Forskel på duer
Duerne her i Farum Midtpunkt er
ringduer (kaldes også skovduer). Disse er naturligt forekommende i Danmark. De såkaldte ”forvildede tamduer” er efterkommer af klippeduen,
som ikke forekommer naturligt her i
landet. De regnes derfor for en invasiv
art. Derfor kræves der ikke tilladelse
til regulering af tamduer. Det er derfor meget vigtigt, at vi skelner mellem
disse duearter. Når Otto nævner bebyggelser og kommuner som regulerer duer, er der højst sandsynligt tale
om tamduer.
Friarealudvalgets holdning
til begrænsning af ringduer
Hvorvidt Friarealudvalget (FAU) er
tilhænger af en begrænsning af ringduer i Farum Midtpunkt er et
spørgsmål om, hvad der menes med
begrænsning. FAU er tilhænger af begrænsning af duerne, hvis denne opnås ved naturlig begrænsning, opsættelse af dueværn eller dueklister, nedtagning af reder udenfor yngletiden
eller anden lovlig begrænsning, som

ikke omfatter nedskydning eller anden udryddelse af duerne.
Det er der flere grunde til: Vi opfatter
det som etisk forkert at udrydde fugle, blot fordi disse gør krav på et liv i
samme områder som vi mennesker.
Vi mener også, at en udryddelse af
duer er værdiløs. Duerne vil hurtigt
reetablere sig igen. De tilbageværende
duer vil sætte ynglefrekvensen op, og
der vil blive tiltrukket duer til FM fra
andre områder. Hertil kommer så, at
udryddelse (i loven kaldes det regulering) af ringduer kræver en særlig tilladelse, og at Farum Midtpunkt efter
vores mening ikke kan opnå en sådan
tilladelse. Men lad os se på lovgivningen.
Regulering af dyrearter
Man skelner mellem regulering uden
foregående tilladelse og regulering
efter foregående tilladelse. Førstnævnte dækker en meget begrænset
række arter som: Rotter, mosegrise,
muldvarper, visse musearter samt de
invasive arter.
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan
man om skadevoldende vildt læse nedenstående:
Regler og retningslinjer for
regulering af skadevoldende vildt
For at regulere vildt, der forvolder
skade, skal du i de fleste situationer
have en tilladelse fra Naturstyrelsen.
Al regulering af fugle kræver forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen, dog
ikke nilgås og amerikansk skarveand,
der anses som invasive og må reguleres året rundt.
Der skal altså søges tilladelse til regulering af ringduer. Hvilke forhold,
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som kan føre til tilladelse til en regulering af vildt, findes i ”Lov om Vildtskader” og ikke i Naturbeskyttelsesloven. Nedenstående er sakset fra:
”Bekendtgørelse af lov om Vildtskader”. Bekendtgørelsen trådte i kraft
den 1. juli 2018.
§1.
Ved regulering forstås i denne bekendtgørelse nedlæggelse eller ombringelse af vildt.
Stk. 2.
Regulering i henhold til denne bekendtgørelse skal foregå under overholdelse af reglerne om jagt i lov om
jagt og vildtforvaltning og i de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør
af loven, medmindre andet fremgår af
bekendtgørelsen.
§2.
Vildt kan, hvis der ikke findes anden
tilfredsstillende løsning, uanset bestemmelserne om jagttider, reguleres i
de tilfælde, der er nævnt i kapitel 2 og
3, for at
1) imødegå fare for mennesker eller
menneskers sundhed,
2) imødegå risiko for smitte af mennesker eller dyr,
3) imødegå risiko for luftfartssikkerheden,
4) beskytte flora og fauna,
5) hindre omfattende skader på
afgrøder, husdyr, herunder vildtopdræt, skove, fiskeopdræt eller
fiskeri- og andre vandområder,
eller
6) forhindre alvorlig skade på ejendom forvoldt af vildt.
Stk. 2.
Stk. 1, nr. 6, finder ikke anvendelse
for regulering af fugle.
Dette er altså de generelle retningslinjer. Kapitel 2 omhandler regulering
uden foregående tilladelse (rotter og
18

den slags – se ovenfor). I kapitel 3 angives de grunde, som kan føre til tilladelse af regulering af de enkelte arter af vildt efter forudgående tilladelse. Om ringduer står der:
Ringdue
§ 18.
Naturstyrelsen kan give tilladelse til
regulering af ringdue i flok,
1) i rapsmarker i perioden 1. februar 30. april,
2) i ærtemarker, kålmarker og i nysåede marker i perioden 1. marts 30. april,
3) i nysåede marker i perioden 1. august - 31. august, og
4) på ikke høstede marker i perioden
1. juli - 31. august.
Stk. 2.
Naturstyrelsen kan give tilladelse til
regulering af ringdue i perioden 1. september - 15. oktober i egne, hvor ringdue forvolder omfattende skade på
markafgrøder.
Stk. 3.
Naturstyrelsen kan give tilladelse til,
at regulering efter stk. 2 kan ske ved
anvendelse af kunstige skjul og lokkefugle.
Friarealudvalget mener ikke, at loven
giver grundlag for at ansøge om tilladelse til regulering af ringduer her i
Farum Midtpunkt. Men det betyder
naturligvis ikke, at vi ikke selv kan
gøre noget. Friarealudvalget vil i den
nærmeste fremtid komme med et indlæg om de fuglearter, som ofte giver
problemer i bebyggelser, samt hvad vi
kan gøre for at afhjælpe problemerne.
Herunder hvad
den enkelte beboer kan gøre.


BLOKRÅDSSAG

BR-MØDE 535

BR-sag 535.a:
Driftsbudget 2020-2021
Forslagsstiller: KAB

34,30 %) og omfatter ydelser på lån
til forbedringsarbejder og byggeskadesager.

(Red. bemærkning:
Læs også notat fra budgetmødet s. 8)

Ejendomsskatter, vandafgift, renovation og forsikringer udgør 8,95 % (i
2019-2020 var budgetteret med 8,91
%).

Sammen med dette nummer af bladet
er udsendt et komprimeret budgetforslag for 2020-2021. Af budgettet – der
er et sammendrag af det detaljerede
officielle budget – fremgår en nødvendig merindtægt på 2.035.000 kr.,
svarende til 1,34 % af nuværende leje. Dette betyder en huslejestigning
på 12,22 kr./m² årligt sv. t. 124
kr./md for en stor lejlighed og 68
kr./md for en lille lejlighed.
Bemærk! Den gennemsnitlige årlige
leje er i 2020-2021 budgetteret til at
udgøre 922,08 kr./m² for familieboliger.
Huslejen udgør herefter for en stor
lejlighed på 129,1 m² 9.323 kr./md
eksklusive vand, varme m.v.
Henlæggelserne udgør 24,28 % (i
2019-20 var budgetteret med 23,95
%). Henlæggelserne er opsparing til
imødegåelse af kommende udgifter.
I det komprimerede budget er på side
4 en oversigt over de drifts- og vedligeholdelsesarbejder, der skal henlægges til i budget 2020-2021. I alt skal
der henlægges 40.000.000 kr. (i
2019-2020 var budgettet 39.000.000
kr.)
Nettokapitaludgifterne udgør 14,06 %
(i 2019-2020 var budgetteret med
14,18 %.) Nettokapitaludgifterne er
ydelser på de oprindelige lån.
Ekstraordinære udgifter udgør 33,81
% (i 2019-2020 var budgetteret med

Renholdelse udgør 10,09 % (i 20192020 var budgetteret med 9,33 %).
Kopi af det officielle budget for perioden 1/7 2020 – 30/6 2021 kan
afhentes på ejendomskontoret i
BR-sekretariatet, rekvireres i PDFformat via mail til blokraad@farummidtpunkt.dk eller hentes på Farum Midtpunkts hjemmeside.
I budgettet er der en udspecificering
af udgifter og indtægter. Informationerne i nedenstående oplistning er
hentet herfra.
UDGIFTER
NETTOKAPITALUDGIFTER
Ydelsen er uændret i forhold til budget 2019-2020.
OFFENTLIGE OG
ANDRE FASTE UDGIFTER
106 Ejendomsskat
Ejendomsskat/grundskyld til kommunen er uændret i forhold til budget
2019-2020.
107 Vandafgift
Udgiften er uændret i forhold til budget 2019-2020.
109 Renovation
Beløbet dækker blandt andet forbrændingsafgift til Furesø Kommune,
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tømning af molokker og sække til molokker.
110 Forsikringer
Det drejer sig primært om bygningsforsikring, men her figurerer også
Falck-abonnement, erhvervsforsikringer, motorkøretøjsforsikringer, ulykkesforsikring og produkt- og ansvarsforsikring og er budgetteret til
4.222.000 kr., hvilket er 74.000 kr.
mere end budget for 2019-2020.
111 Afdelingens energiforbrug
Udgiften er ca. 274.000 kr. lavere end
budgetteret.
Omfatter det fælles strømforbrug:
lys i parkeringsarealerne, på gange,
stier og veje, strømforbrug til tekniske
installationer samt ”målerpasning”.
Målerpasning er honorar til varmeteknisk bistand, aflæsning af varmeog vandmålere fra Brunata samt ressourceadministration. Udgiften er
budgetteret 331.000 kr. mindre end
budget 2019-2020.
Bemærk! Farum Midtpunkt er ikke
forsikret mod hærværk.
112 Administrationsbidrag
Administrationsbidraget betales til
Furesø Boligselskab. Pengene går til
driften af Furesø Boligselskab. En del
af driften i boligselskabet – 81 % – er
forretningsførerbidrag til KAB.
VARIALBLE UDGIFTER
114 Renholdelse
Dækker udgifter til ejendomsfunktionærernes løn inklusive sociale ydelser, sikkerhedsudgifter og arbejdsskadeforsikring samt trappevask,
rengøring af indre gangstrøg, servicecentral, vaskeri, vinduespudsning,
glatførebekæmpelse,
skadedyrsudryddelse PC-pakker med videre.
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116 Planlagt og periodisk
vedligeholdelse og fornyelser
I budgetår 2020-2021 forventes der
at blive brugt 39.267.000 kr. til planlagte arbejder og fornyelser. Disse
udgifter bliver dækket af afdelingens
henlæggelser.
118 Særlige aktiviteter
Her budgetteres udgifter til drift af
beboervaskeriet i vestblok C og selskabslokalerne i vestblok A.
119 Diverse udgifter
Her budgetteres udgifter knyttet til
beboerdemokratiet.
1 Kontingent til BL
Pengene dækker vores kontingent til
Boligselskabernes Landsforening, der
har almene boliger som speciale.
2 Beboermøder
Omfatter udgifter i forbindelse med
udvalgs- og blokrådsmøder. Beløbet
dækker vand, kaffe, te, engangsservice, m.v.
3 Sociale foranstaltninger
Her er de penge, der overføres til
husmødernes dispositionskonti til
brug for blokkenes vedligeholdelse af
fællesrum, indkøb af fælles inventar,
boremaskiner og andet fælles værktøj, fester for børn og voksne, planter
til fællesterrassen, grill, musik, og
meget andet. Budgettet afspejler de
forventede overførsler til blokkenes
konti.
4 Afdelingsbestyrelsen
og BR-sekretariatet
Her figurerer de af BR-udvalgene indgivne ønsker til planlagte aktiviteter,
forsøg, kampagner, udgifter til tryk af
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beboerblad, hjemmeside, beboerklagenævnsgebyrer med mere.

foranstaltninger blev afskrevet i regnskabet 2018-2019.

HENLÆGGELSER
Henlæggelserne er opsparingen til at
imødegå årets udgifter med.

127 Ydelser vedr.
lån til bygningsskader
Afdrag på ”byggeskadesager” er budgetteret til 62.928.000 kr. (i 20192020 var budgetteret med 62.750.000
kr.)

120 Planlagt og periodisk
vedligeholdelse og fornyelser
I dette budget henlægges
40.000.000 kr.

der

122 Istandsættelse ved
fraflytning (B-ordningen)
1 Fælleskonto
Her figurerer opsparingen til ”slid og
ælde kontoen”. Når folk flytter skal de
selv betale for decideret misligholdelse og hærværk på lejligheden. Misligholdelse er blandt andet manglende
vedligeholdelse af gulvene med lak i
bo-perioden.
2 Indvendig vedligeholdelse
Kontoen bruges til at spare op til indvendig vedligeholdelse i lejlighederne.
Det handler om de penge, som deles
ud på de enkelte lejligheders vedligeholdelseskonti. Pengene kan beboerne individuelt anvende til en række
mindre vedligeholdelsesarbejder i lejlighederne: fortrinsvis lakerings- og
malingsarbejder.
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
125 Ydelser vedrørende
lån til forbedringsarbejder
Herunder er ydelser til lån vedr. individuelle moderniseringer og lån til
aflåsning af gangstrøg.
126 Afskrivning på
forbedringsarbejder
Udgiften er 0 kr. i dette budget, da
alle udgifterne til Tryghedsfremmende

UDGIFTER I ALT
Udgifterne udgør 188.453.000 kr.
INDTÆGTER
ORDINÆRE INDTÆGTER
201 Boligafgifter og leje
Dækker:
1) Lejeindtægter fra almindelige lejligheder og ungdomsboliger med
det nuværende lejeniveau.
2) Lejeindtægterne fra beboerhotelværelserne med det nuværende lejeniveau.
3) Erhvervslejen dækker lejeindtægterne fra Nærbiksen, Spisehuset,
tandlæge, lægehus m.v.
4) Institutioner dækker lejeindtægterne fra børnehaver og vuggestuer.
5) Kældre mv. lagerrum der fortrinsvis udlejes til de håndværksfirmaer, som arbejder i Farum Midtpunkt.
6) Indtægten ved udlejningen af garageburene.
7) Indtægten ved forbedringsarbejder
omfatter de moderniserede køkkener.
I alt budgetteres med 156.256.000 kr.
i huslejeindtægter.
202 Renter
Renterne er budgetteret til 2.980.000
kr., da Furesø Boligselskab på møde
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den 8. januar 2020 vedtog, at rentesatsen skal være 0,86 %. (I budget
2019-2020 var budgetteret med
2.497.000 kr.)
203 Andre ordinære indtægter
Vaskeriindtægten er budgetteret til at
udgøre 744.000 kr.
Indtægten ved udlejning af selskabslokalerne er budgetteret til at udgøre
32.000 kr.
Lejeindtægt for antenneplads er budgetteret til 69.000 kr.
Aftalen med Farum Bytorv om returnering af indkøbsvogne er ophørt, da
de har fået nyt system.
Overskud fra tidligere år er budgetteret med 400.000 kr.
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER
204 Driftssikring og
anden løbende driftsstøtte
Tilskud fra reguleringskonto og driftsstøttelån udgør 25.937.000 kr.

BR-MØDE 535
INDTÆGTER I ALT
Indtægterne udgør 186.418.000 kr. i
alt.
210 NØDVENDIG
MERINDTÆGT/UNDERSKUD
Budgettet forudsætter en nødvendig
merindtægt på 2.035.000 kr. sv.t.
1,34 % af nuværende leje. Dette vil
medføre en huslejestigning pr. 1. juli
2020 på 12,22 kr./m² for en stor lejlighed og 12,14 kr./m² for en lille lejlighed.
LANGTIDSBUDGETTET
Budgettet er et arbejdsredskab til
brug for planlægning af både den
langsigtede økonomiske udvikling og
den praktiske afvikling af vedligeholdelsesarbejder og fornyelser.
Da der allerede har været afholdt et
forberedende budgetmøde – hvor alle
var velkomne – vil budgettet ikke blive gennemgået post for post på blokrådsmødet. Med mindre blokrådet
beslutter sig herfor.
HUSLEJEKONSEKVENS
Budgetforslag B2-1 indebærer en
huslejestigning pr. 1. juli 2020 på
1,34 % sv.t. 124 kr. pr. måned for en
stor lejlighed og 68 kr. pr. måned for
en lille lejlighed.
Afstemningstema:
Blokrådet vedtager det
budget for 2020-2021.

Foto: Hans, 38 2.R
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foreslåede

REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 534 6. FEBRUAR 2020

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra januar 2020
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Ejendomskontoret
c. Blokrådets Forretningsudvalg
d. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Nedsættelse af Sankthansudvalg
6. Eventuelt

(Henrik/428D)
(Godk. u/bemærkn.)
(Godk. u/bemærkn.)

(afstemning:)
(14/0/3)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Leif
Alice
B
Pia
11
Kirsten
Steffen
12
Morten
og 13 Hans
15
Ernst
Anne

Adresse
216B
208B
20B
34F
31C
38 2.S
38 2.R
73E
75D

Blok Navn
16
Erik
21
Helene
Jan
22
Susan
Stig
36
Asger
43
Henrik
46
Charlotte

Adresse
80F
111F
109C
117D
??
296A
428D
451A

Gæster: Ingen
Uden stemmeret: Palle/EJK

1. Godkendelse af dirigent
Henrik/428D godkendes som dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden
mærkninger.

be-

3. Godkendelse af
referat fra januar 2020
Referatet godkendes uden bemærkninger.
4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster på dette møde.

4.b Ejendomskontoret
Ejendomskontor
lukket d. 28. februar
Palle/EJK oplyser, at Ejendomskontoret holder lukket hele dagen fredag d.
28. februar grundet kursusaktiviteter.
Duereder/Dueværn
Palle/EJK siger med henvisning til sidste Blokrådsmøde, at gamle duereder
er forsøgt fjernet. Det er ikke en mulighed at sætte dueværn op alle steder,
men derimod kan det blive sat op i
specifikke områder så som garagebure.
Man kan kontakte Ejendomskontoret,
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hvis man er plaget af duer i sit garagebur eller andre udsatte steder.
Udvendig elevator i Blok C
Palle/EJK fortæller, at elevatoren ved
Blok C kører meget ustabilt. Den var
budgetlagt til at blive udskiftet i kommende budgetår, men grundet dens
ustabile drift rykkes den frem til at blive udskiftet nu.
Når den nærmere tidsplan for udskiftning ligger fast, vil beboerne blive
varslet. Man kan dog forvente, at udskiftningen vil foregå over en længere
periode.
Susan/117D spørger, hvilken elevator,
det er ved Blok C?
Palle/EJK svarer, at det er den, der går
ned mod Bytorvet.
Berit/38 2S anbefaler, at elevatorstolen
bliver med spejle, da det mindsker risikoen for hærværk.
Palle/EJK svarer, at man også har gjort
brug af spejle offentlige steder i København netop for at undgå at folk tisser
op ad mure, vægge eller lignende. Han
tager Berits opfordring med i det videre
arbejde.
Kildesortering – pilotprojekt
Palle/EJK informerer om, at der er påbegyndt gravearbejde mellem Blok 14
og 15 og Blok 15 og 16. Det er disse tre
blokke, som Teknik-/Miljøudvalget
(TMU) har udvalgt til at indgå i pilotprojektet om kildesortering, og det er
her den nye måde at håndtere affald på
vil blive testet. Det er en kommunal
bunden opgave, idet ordningen skal
være fuldt implementeret i 2021. (ref.
bemærk.:
ifølge Furesø Kommunes
regulativ for husholdningsaffald, skal
ordningen være fuldt implementeret i
etageejendomme ved udgangen af
2021).
Palle viser en visualisering af de kommende affaldsøer, som placeres mellem
blokkene på stamvejene.
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Molokkerne (affaldscontainerne) er efter tidsplanen klar til brug i løbet af
uge 11.
Palle nævner, at der udover den fysiske del omkring etablering af molokkerne også ligger et arbejde i, at affaldet kommer helt ned til containerne og
i de rette containere. Denne sidste del
er der et kommunikationsbureau, der
hjælper med. Beboerne i Blok 14, 15 og
16 vil snarest blive indkaldt til et informationsmøde om projektet. Dato for
mødet ligger endnu ikke klar, men det
bliver formentlig i uge 10.
Steffen/31C spørger, om molokkerne er
nedgravet?
Palle/EJK svarer, at de er i stil med de
nuværende molokker.
Stig/Blok 22 spørger, hvorfor man har
hyret et kommunikationsbureau, når
kommunen omdeler en vejledning om,
hvordan man sorterer?
Morten/Teknik-/Miljøudvalget
(TMU)
svarer, at det er korrekt, at kommunen
omdeler nogle generelle informationer.
Det, som kommunikationsbureauet
skal hjælpe med, er målrettet internt i
Farum Midtpunkt – det være sig eksempelvis gode råd omkring skiltning
eller streger på jorden som skal lette
adgangen til affaldsøerne. Kommunikationsbureauet vil også foretage interviews og andre undersøgelser med beboere for at indsamle viden. Det materiale, som kommunen udleverer – sorteringsvejledning og sorteringspose, vil
der også blive gjort brug af.

Palle/EJK supplerer Morten ved at sige, at både kommunen og Vestforbrændingen er involveret i pilotprojektet, da de ikke har erfaringer med boligafdelinger, der er så store som Farum Midtpunkt. De vil være med i projektet fra start til slut. Det kræver noget andet at implementere kildesortering i en størrelse som Farum Midtpunkt end i eksempelvis et parcelhuskvarter.
Maiken /kommunikationsmedarbejder
uddyber om det tilknyttede kommunikationsbureau, at de beskæftiger sig
særligt med adfærdsdesign, og de skal
hjælpe med, at der kommer så meget af
det rigtige affald i de rigtige molokker
som muligt.
Anne/75D spørger Morten, om kildesorteringen i boligen kommer til at foregå i posen, som udleveres af kommunen – eller om der kommer en decideret installation i lejlighederne?
Morten/TMU svarer, at der kommer et
eller andet, men han kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvad det bliver.
Posen er også tænkt som et værktøj i
forhold til at transportere affald fra sin
bolig til molokkerne.
Thomas/TMU siger, at et af de grundlæggende problemer i et etagebyggeri
modsat et villakvarter er, at i et etagebyggeri som Farum Midtpunkt rydder
gårdmændene op, når lejerne ikke kan
finde ud af at skille sig korrekt af med
deres affald. Dette sker ikke i et villakvarter – her ville Vestforbrændingen
bare lade skraldet stå. I et område som
Farum Midtpunkt skal der andre metoder til for at motivere beboere til at
skille sig korrekt af med deres affald.
Morten/TMU afslutter med at sige, at
de i udvalget har tænkt sig at involvere
Boligudvalget i forhold til sorteringsløsninger i boligerne.
Anne/BOU svarer, at det glæder de sig
til.

Vandrør i Blok C
Palle/EJK informerer om, at rørene er i
en så kritisk stand, at de skal udskiftes
i det meste af blokken. Vandrørene løber i institutionen, der hedder Mimers
Brønd, som har været plaget af mange
vandskader. Der skal altså foretages en
større og kompleks udskiftning, hvilket
medfører, at der lukkes for vandet 3
dage om ugen i tidsrummet kl. 8 – 15 i
3 uger.
Det kan være kritisk for nogle beboere, så derfor står Anita (blød gårdmand)
til rådighed for at afhjælpe kritiske
problemer.
Palle fortæller, at vandrørene i det
øvrige Farum Midtpunkt er ligeså gamle som dem i Blok C, og vandrør er et
fokusområde, som skal prioriteres –
både praktisk og økonomisk. TMU har
også beskæftiget sig med dette i forbindelse med den energitekniske handleplan, der er blevet udarbejdet.
Erik/80F spørger, om der er lukket for
vandet i hele Paltholm – eller om det
kun er i Blok C?
Palle/EJK svarer, at det kun drejer sig
om en del af Blok C – det meste af Blok
C.
Oskar/10I spørger, hvilken del af blokken det er?
Palle/EJK svarer, at det er den del, der
ligger ved daginstitutionen Mimers
Brønd (ref. bemærk.: Nr. 2 – 7).
Berit/38 2.S undrer sig over, at det er i
Paltholmterrasserne, der er problemer
med vandrørene, idet disse er bygget
senest, og dermed burde have de nyeste vandrør. Man kunne forestille sig,
at problemerne ville starte i Birkhøj.
Palle/EJK svarer, at rørene i Birkhøj
også er blevet skiftet i to blokke. Palle
fortæller, at de rør, der blev leveret da
Farum Midtpunkt blev bygget, var af
meget varierende kvalitet. Det mener
han, at Asger sikkert kan fortælle meget mere om.
25

Asger/Furesø Vandforsyning fortæller,
at de rør, der bliver leveret er af forskellig kvalitet. Han fortæller, at vandforsyningen har været ude for rør, der
ikke holdt hverken ind- eller udvendige
mål, og som ikke var til at skære gevind i, og hvor stålet var i meget varierende kvalitet. Rørenes levetid afhænger af kvalitet og ikke af alder.
Strømafbrydelse
Palle/EJK fortæller, at strømafbrydelsen (27.01.2020) medførte, at nogle
funktioner i det tekniske netværk ikke
blev startet automatisk op, hvilket gik
ud over varmen nogle steder. Driften er
i gang med at undersøge årsagen til
dette.
Palle kommenterer også, at man med
strømafbrydelsen fik bekræftet, at adgangskontrollen fungerede, som det var
besluttet i BR-sag 511.a – altså at dørene lukker, når der ikke er strøm. Det
var positivt at se og høre, at beboere
var opmærksomme på dette og hjalp
hinanden med at komme ind.
Asger/296A kan bekræfte dette. I hans
blok var han vidne til, at beboerne var
opmærksomme på at hjælpe hinanden.
Hjemmeside – status
Maiken/kommunikationsmedarbejder
fortæller, at Organisationsbestyrelsen
for et stykke tid siden besluttede, at
Farum Midtpunkt og de andre afdelinger i Furesø Boligselskab skal have
(nye) hjemmesider. Alle siderne skal
ligge i samme skabelon – en skabelon
leveret af KAB. Visuelt er den rigtig
pæn, og indholdet bliver præsenteret
mere lettilgængeligt end tidligere. Maiken fortæller, at hun har påbegyndt
arbejdet med at migrere indhold fra
den gamle side til den nye. Indholdet
kommer til at ligge lidt anderledes qua
sidens opbygning, men det er i udgangspunktet det samme indhold, der
kommer til at ligge. Selvfølgelig bliver
der rettet lidt til og billeder bliver opdateret. Men tanken er, at eventuelle nye
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tiltag som beboerforum ikke laves nu.
Der er jo sat 100.000 kr. af til at udbygge siden med tillægsmoduler, hvis
dette bliver nødvendig.
Der er dog en enkelt tilføjelse i forhold til nuværende side, idet der arbejdes på at få integreret en kalender,
hvor der bl.a. kan bookes mødelokaler.
Palle har sat en stram tidsplan – så der
arbejdes på at få siden færdig
.
Berit/Bladudvalg (BU) spørger, om det
er KABs it-afdeling, der skal supportere
siden?
Maiken/kommunikationsmedarbejder
svarer, at det er KAB, der supporterer,
men det ligger i deres kommunikationsafdeling.
Supercykelsti
Hans/Friarealudvalget (FAU) fortæller,
at supercykelstien er et resultat af et
samarbejde mellem en række kommuner og hovedstadsregionen. Formålet er
at skabe cykelstier, der gør det lettere,
sikrere og bedre at cykle på arbejde
mv.
Supercykelstier er defineret ved, at
de skal være tilgængelige, fremkommelige, komfortable, trygge og sikre for
cyklister. Det gør man ved bl.a. at udvide nuværende cykelstier, så de har
en god bredde, og så de løber i et stræk
af mindst 5 km.
En del af den nye supercykelsti skal
gå forbi Farum Midtpunkt, idet den
kommer til at strække sig på Frederiksborgvej. Hans har sammen med
Palle og Bettina været til et møde med
kommunen, hvor de fremlagde projektet. Hans, Bettina og Palle havde en del
indvendinger, da kommunen i deres
første udlæg lagde op til at fjerne hellen
ved ind- og udkørsler til stamvejene og
samtidig indsnævre ind-og udkørslen,
så der kun ville være én bane i hver
retning.
Dette ville betyde, at det ikke ville
være muligt at svinge til højre, hvis bilen foran skulle dreje til venstre. Det
ville også medføre, at der ikke ville væ-

re plads til, at biler kunne holde og
læsse af. Disse indsigelser blev tilkendegivet på mødet, og kommunen har
nu meddelt, at de har taget indsigelserne til efterretning, hvorfor de ændrer planen.
Nedenfor ses en tegning af ind- og
udkørslen ved Nygårdterrasserne. Den
blå firkant er en helle, hvor fodgængere
kan tage ophold, når de passerer vejen.
Der bliver lavet en trafiksanering ved
cykelstien i form af en højere kant.

Berit/38 2.S spørger, om busstoppestedet udenfor Aktivitetspladsen bevares?
Hans/FAU svarer, at det gør det.

Spørgsmål
Beboerapp
Asger/296A er utilfreds med beboerapp’en. Der er mange problemer med
den, og som det er nu, kan han slet
ikke komme på – den skriver noget
med ”login timeout”.
Flere tilkendegiver, at de også har problemer med app’en.
Palle/EJK er bekendt med, at der er
nogle udfordringer – han bringer det
videre.

Thomas/143F og bilist spørger, om
fodgængere kan komme til hellen, hvis
der holder en bil ved vigepligten?
Hans/FAU svarer, at han ikke er klar
over, hvor mange meter der er fra vigepligten til hellen.
Henrik/428D synes, det vigtigste er, at
bredden på ud- og indkørsel bevares.
Thomas/143F og bilist spørger, om de
nu hvor de har dialog med kommunen
også kan få dem til at gøre noget ved
svingbanen til motorvejen på Paltholmvej? Svingbanen kunne laves 3 gange
så lang.
Hans/FAU svarer, at det har han også
bemærket. Det er dog ikke en del af
dette projekt. Dermed ikke sagt, at
Blokrådet ikke kan skrive til kommunen og gøre opmærksom på problemet.
Oskar/10I spørger, om der ikke skal
være niveauforskel på kørebane og cykelsti, til hvilket Hans svarer, at det vil
der komme.

Rengøring
Ernst/73E fortæller, at der endnu arbejdes på projektet indre gangstrøg i
deres blok, og de har netop fået at vide,
at projektet forlænges med 1,5 måned i
blokken.
I den forbindelse vil de høre, om driften vil hjælpe med at få fejet gangstrøgene?
Palle/EJK svarer, at han ikke er bekendt med, at projektet er blevet forlænget, men han siger, at de kigger på
det – selvfølgelig skal forholdene være
tålelige.
Ernst/73E uddyber, at han af byggelederen er blevet oplyst, at byggeperioden
ville blive forlænget med 1,5 måned
grundet problemer med mandskab til
at lave fuger langs væggene. Byggelederen tilbød, at de kunne bruge deres cykelrum mv., men det gør de ikke, før
der er blevet gjort rent.
Palle/EJK svarer, at han vil undersøge
sagen og vende tilbage til Ernst.
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4.c Blokrådets Forretningsudvalg
Afdelingsmøde
Det ordinære afdelingsmøde afholdes
umiddelbart inden Blokrådsmødet i
marts. Mødet starter kl. 18.30.

Morten spurgte til det, var svaret fra
Forretningsudvalget, at der var nogle
særlige forhold, der skulle undersøges.
Hvornår kan Blokrådet forvente kommissoriet?

Orienteringsløbere
i Farum Midtpunkt
Farum Orienteringsløbeklub har arrangeret et stort internationalt orienteringsløb fredag d. 27. marts 2020. En
lille del af ruten bevæger sig ind i Farum Midtpunkt, hvorfor man vil kunne
opleve orienteringsløbere, der bevæger
sig i udearealerne denne dag.

Maiken/Blokrådssekretariatet
svarer
Morten, at de forhold der skulle undersøges, skulle afklare, hvorvidt udvalget
skulle være lukket eller åbent. Det der
specifikt blev undersøgt var, om aftalen
vedr. bolignettet skulle i udbud hvert
4. år, men det viste sig, at det skulle
den ikke.
Sidenhen har der været en del dialog
mellem Bolignetudvalget og Forretningsudvalget. Dialogen har vedrørt de
aftalevilkår og den netikette (omhandler hvordan man færdes på nettet), der
er udarbejdet og godkendt i Blokrådet
tidligere. Denne har der været nogle
rettelser til i forbindelse med, at der
skulle indskrives anden leverandør og
højere hastighed. Bolignetudvalget har
dog tilføjet yderligere til netiketten,
hvortil Forretningsudvalget har gjort
indsigelser, og det er disse forhold, der
nu er ved at blive afklaret. Der var
egentlig planlagt møde mellem Forretningsudvalget
og
Bolignetudvalget,
men det blev aflyst grundet strømsvigt.
Det forventes, at der afholdes møde
med Bolignetudvalget ved Forretningsudvalgets kommende møde d. 10. februar.

Nye medlemmer til
Blokrådets Forretningsudvalg
Minga/401F, som var repræsentant fra
Blok 41 er fraflyttet Farum Midtpunkt,
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, men vi afventer
endnu svar.
En stor tak til Niels for 18 måneders
tro tjeneste og til Minga for deltagelse
gennem de sidste måneder. Vi ser frem
til at byde Lene og den anden repræsentant velkommen.
Vinterferie i Sekretariatet
Blokrådssekretæren holder vinterferie
tirsdag til fredag i uge 7 (11. – 14. februar). Træffetiden mandag d. 10. februar er altså ikke aflyst.
4.d Andre udvalg
Spørgsmål til
Bolignetudvalget (BNU)
Morten/38 2.S spørger, hvad der sker
med Bolignetudvalgets kommissorium
– hvorfor er det ikke blevet fremlagt
endnu? Det har kørt frem og tilbage i
lang tid, og der er dyb tavshed. Sidst
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Morten/38 2.S har ikke yderligere at
tilføje, men er forvirret – hvad foregår
der?
Henrik/Blok 43 siger, at deres bekymring går på, at medlemmerne ikke er
valgt. Det er et udvalg, der kører for sig
selv, udenom beboerdemokratiets kontrol. Det kan godt være, at udvalget
skal være lukket, men så skal medlemmerne vælges på demokratisk vis –
ligesom det sker ved økonomiudvalget,
hvor medlemmerne er på valg en gang
årligt.
Henrik synes dog, det er godt at høre, at der er arrangeret et møde.

Niels/BR-FU supplerer med, at man
prøver at nå til enighed. Det, der er
uenigheder om, kan karakteriseres
som fnidder snarere end alvorlige ting.
BNU laver et hæderligt stykke arbejde,
men teksten skal også være i orden.
Man skal være enige om aftaleforholdet. Hvis vi ikke bliver enige, så falder
det fra hinanden.
Maiken/Blokrådssekretariatet
kommenterer, at hvis de to parter ikke bliver enige, så har Bolignetudvalget ret
til at rejse en sag med det kommissorium, de aftalevilkår og den netikette,
som de ønsker rejst, og så er det jo op
til Blokrådet at tage stilling til sagen.
Morten/38 2.S svarer, at det er korrekt,
men det er også muligt for andre at rejse en sag om, at udvalget nedlægges,
og aftalerne overgår til driften. Herefter
vil man kunne rejse en sag om oprettelse af et andet udvalg ud fra de nye
forudsætninger.
Asger/BR-FU henleder opmærksomheden på, at det netop var denne indstilling, som Forretningsudvalget tidligere
kom med – det medførte heftig debat.
Berit/38 2.S siger, at det er korrekt, at
daværende forslag blev forkastet, men
der er løbet meget vand i stranden siden da, og BNU har ikke været på banen og vist noget i den forløbne tid, så
derfor mener hun, at Forretningsudvalget med ro i maven kan rejse sagen
en gang til.
Maiken/Blokrådsekretariatet kommenterer, at Bolignetudvalget måske ikke
har været så informative til blokrådet,
men de har rettet henvendelse til Sekretariatet i mandags, da de gerne vil
have sat et møde op mellem beboerne i
Farum Midtpunkt og forskellige tvudbydere. Dette nævnes blot for at synliggøre, at der er dialog mellem Forretningsudvalget og Bolignetudvalget.
Henrik/428D mener ikke, det har noget
med sagen at gøre. Det vi debatterer er,

om der er et godkendt kommissorium
for Bolignetudvalget – det handler om
en beboerdemokratisk lovliggørelse af
udvalget. Sagen om andre tv-udbydere
er en helt anden sag.
Henrik afslutter med at sige, at det
ikke har noget at gøre med de personer, der sidder i udvalget, og som gør
et stort stykke arbejde – det drejer sig
udelukkende om at få lovliggjort udvalget.
Spørgsmål til
Teknik-/Miljøudvalget (TMU) og
Markedsføringsudvalget (MFU)
Jørgen/410F siger, at han ved BRmødet i december stillede spørgsmål til
TMU om, hvordan de kunne reservere
penge i regnskabet uden at informere
Blokrådet.
Derudover stillede han et spørgsmål
til MFU om reservation af 825.000 kr. i
årenes løb. Der er ingen, der aner, at
de er reserveret, eller hvem der har
bedt om at få dem reserveret.
På denne baggrund havde Jørgen
forventet, at der kom en redegørelse fra
de to udvalg på dette møde.

VANDSTATUS
Situationen pr. 31. januar
Samlet forbrug for
hele Farum Midtpunkt:
2020:
Jan 13.516 m3

2019:
14.260 m3

Gennemsnit pr. døgn:
2020:
Jan 436 m3

2019:
460 m3

Forbruget i januar er 5,2 % mindre end
sidste år.
I forhold samme periode i referenceåret
2007 er besparelsen på ca. 20 %
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
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Morten/TMU svarer, at de tidligere i
forbindelse med rejsning af en blokrådssag bad om en bevilling på 75.000
kr. til en forundersøgelse omkring solceller. Da deres bevilling udløb umiddelbart inden sagen blev rejst, havde
de forud for den sag drøftet, om man
kunne flytte pengene fra igangværende
budget over til efterfølgende budgetår –
det ville driften kigge på, men det mente de godt, at man kunne. Der sker det,
at blokrådssagen bliver nedstemt, og
derfor er der ikke brugt 75.000 kr. på
en forundersøgelse.
Når pengene står i regnskabet som
brugt, så har Morten forstået det sådan, at det skyldes, at man har taget
dem ud – de ligger et eller andet sted,
så rent regnskabsmæssigt er de ude.
Teknikken bag forstå Morten ikke, så
den kan han ikke forklare.
Jørgen/410F synes egentlig, at reservationer er smarte, såfremt man har noget at bruge dem til. Men det nytter
ikke noget at reservere penge, uden at
nogen kender til det. Det er det, der
sker nu.
Jørgen/410F siger, at han sådan set
har fået svar fra Bettina og Anne (regnskabsmedarbejder/KAB) om, at der er
reserveret 825.000 kr. til Markedsføringsudvalget. Han havde forventet, at
MFU, som hverken holder møder eller
laver referater, var kommet med en redegørelse.
Thomas/MFU svarer, at det er korrekt,
at der har været lavet budgetreservationer på omkring 600.000 kr. om året,
men hvor der dog har været brugt nogle penge til forskellige projekter. Pengene har også været reserveret for at
imødekomme en eventuel udlejningskrise med de markedsføringsinitiativer,
som det kræver.
Thomas fortæller, at da PCB-sagen
startede, var der omkring 180 tomme
lejligheder – det er en tung økonomisk
post for en afdeling.
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Thomas svarer Jørgen, at de i udvalget er fuldt ud bevidst om, at der er
reserveret nogle penge. Hvis man vil
vide mere om det, kan melde sig ind i
MFU – det er et åbent udvalg.
Jørgen/410F mener, at Thomas har
misforstået noget. MFU er nedsat under Blokrådet, hvilket betyder, at de
skal informere Blokrådet om, hvad de
laver. De skal ikke uden at spørge
Blokrådet reservere penge, som andre
kan bruge.
Susan/117D vil gerne vide, hvad PCBsagen har med de reserverede penge at
gøre?
Thomas/MFU svarer, at det ingenting
har med sagen at gøre. Det var blot et
eksempel.
5. Blokrådssager
BR-sag 534.a:
Nedsættelse af Sankthansudvalg
Maiken/Blokrådssekretariatet
forklarer, at sagen rejses efter tilbagemeldinger fra de deltagende ved sidste sankthansfest, som har udtrykt, at festen
var meget dårligt besøgt, og man derfor
burde gentænke arrangementet.
Berit/38 2.S spørger, hvad der sker,
hvis der ikke kommer nogen til det første møde i udvalget? Vil Forretningsudvalget så indkalde igen, eller vil de
så meddele, at der ingen bålfest bliver?
Niels/BR-FU svarer, at han ikke har et
konkret svar, men at realiteten er, at
der er et andet arrangement, der er
mere populært. Hvis der stemmes nej
til sagen, så må det være en tilkendegivelse af, at tiden er løbet fra arrangementet. Hvis sagen derimod vedtages,
så er der nogen, der skal løfte opgaven.
Maiken/Blokrådssekretariatet siger, at
der i sagen står anført, at driften varetager praktiske foranstaltninger som
opsætning af bål og scene. Så der er vel
en mulighed bare at beholde den del af

arrangementet, selvom der ikke nedsættes et udvalg. Det skal Blokrådet vel
afgøre?
Hans/38 2.R har forståelsen af, at det
kun er voksen-sankthansfesten, det
eventuelt kommende udvalg skal beskæftige sig med. Børne- og Ungdomsudvalget kan altså stadig køre deres
Sankthans – er det rigtig forstået?
Maiken/Blokrådssekretariatet
at det er korrekt.

svarer,

Afstemning
Sagen vedtages med 14 stemmer for,
ingen stemmer imod og 3 blanke
stemmer.
6. Eventuelt
Ernst/73E spørger, om der eksisterer
bødeaftaler i forbindelse med gangstrøgsprojektet? Han har spurgt byggelederen om, hvornår projektet afsluttes
i blokken, og han har fået at vide, at de
arbejder efter den oprindelige plan,
men ifølge den skulle de være færdige.
Nu har de fået at vide, at arbejdet er
blevet forlænget med 1,5 måneder. Begrundelsen er, at håndværkerne har
travlt, og det, der skal laves i blokken,
er noget, der bliver lavet imellem de
øvrige arbejder. Er det en bødesag, hvis
de ikke er færdige til tiden?

Erik/Følgegruppen for Indre Gangstrøg
(FGIG) kan ikke komme med et konkret
svar vedrørende bøder. Selvfølgelig er
der nogle dagbøder, hvis projektet ikke
er færdigt indenfor den aftalte tid, men
om der også er bødeaftaler i forhold til
færdiggørelse af delområder, ved han
ikke.
Erik undrer sig over, at de i følgegruppen ikke har fået besked om forsinkelse af projektet. De er klar over, at
der ligger noget arbejde i forhold til fugerne, der skal laves om.
Han tager det op på kommende møde
i følgegruppen.
Susan/117D fortæller, at Blok 22 også
bliver forsinket, da de har fået overmalet nogle kaniner på væggene, og skabelonerne er tilsyneladende bortkommet.
Kirsten/Blok 11 og FGIG siger, at de i
hendes blok har fået et stykke papir
på, at blokken forventedes færdig i januar. De mangler dog stadig fuger og
andre ting. Hun tager det op på kommende møde i FGIG.
Ernst/73E siger, at hvis det bliver færdigt, så bliver det flot
Kirsten/FGIG er enig – det bliver superflot. Vi må ikke glemme, at det er et
kæmpe projekt at styre.
Henrik/dirigent takker for god ro og
orden.

BR-MØDER 2020
ti 7. jan.
| ti 5. maj
| ti 1. sep.
to 6. feb.
| to 4. juni
| to 1. okt.
to 5. mar.
| to 2. juli
| ti 3. nov.
to 2. apr.
| aug mødefri | ti 1. dec.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BEBOERHOTEL
2 værelser i blok B.

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. 20)
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Blok
Oskar
10I
C
Pia
20D
B
Asger
296A
36
Leif
216B
A
Minga
401F
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 34
01.03.21 – 31.08.22
Blok 46
01.12.20 – 31.05.22
Besked om medlemskab af BR-FU skal gives
i god tid, da turen ellers skal gå videre til 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

KALENDER FOR MARTS 2020
Dato Begivenhed

Tidspunkt

Sted

SC

1.
2.
3.

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

4. BUU

19.00

Afdelingsbest.
Afdelingsmøde
5.
BR-møde
Afdelingsbest.

18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
SC
19.00
Efter BR

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

6.

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

7.
8.
9. BR-FU
10. BOU

19:00 – 20:00 SC
19.00

SC

11.
12.

Frist for MP 536
BU

18.00
SC
18.00 – 19.00 SC

13.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 535 OG 536
MP 535 husstandsomdeles 27.02.20

14.

Tryk:
Oplag:
Udgiver:

16.

1.700
Farum Midtpunkt

12.03.20 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 536, der udkommer 26.03.20.
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.

15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

24.
25.
26. Åben Dør

17.00 – 19.00 SC

27.
28.
29.
30.
31.
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