DAGSORDEN

MIDTPUNKTET 536

til blokrådsmødet torsdag den 2. april 2020 kl. 1900

AFLYST
GRUNDET COVID-19

INDHOLD
Side
3
4
6
7
8
10
12
12
13
13
14
20

2

MIDTPUNKTET 536

Indhold
LUKKET dør
Aflysninger – Husmødedagsordener – Nul penge! – Ud i det blå
– Kursustilbud – Mødefrekvens – Ingen heks? – Oversigt
Ledige depotrum – Lukket dør – Afvarslinger
Den våde, varme vinter gav kroner i kassen
Seje, udklædte rollinger slog til Søren
Startskud til affaldssortering
Bamser og boller
Årets korteste møde og årets korteste referat
Blokrådssager – Ingen, da mødet er aflyst
Nye tider i Spisehuset – Bladudvalget ønsker god påske
Referat af Blokrådsmødet 5. marts 2020
Praktiske oplysninger

ÅBEN DØR
D. 26. MARTS
KL. 17 -19
I SERVICECENTRALEN

AFLYST
GRUNDET COVID-19
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. 28. maj
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
AFLYSNING AF MØDER GRUNDET COVID
Grundet myndighedernes anbefalinger
og ønsket om begrænsning af smitte
med Coronavirus har alle møder, internt som eksternt, været aflyst fra d.
11. marts. Da det endnu er uvist, hvordan situationen udvikler sig, er Blokrådsmødet d. 2. april ligeledes aflyst.
BLOKRÅDSSEKRETARIAT LUKKET
FOR PERSONLIG TRÆFFETID
Grundet myndighedernes anbefalinger
og ønsket om begrænsning af smitte
med Coronavirus har Blokrådssekretariatet været lukket for personlig træffetid fra mandag d. 16. marts. Indtil
videre er der lukket for personlige henvendelser indtil mandag d. 30. marts.
NYT MEDLEM TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Den 1. marts 2020 er Alice/278B fra Blok 35 indtrådt i Blokrådets Forretningsudvalg.
OFFENTLIGGØRELSE AF DAGSORDENER TIL HUSMØDER
Det er tidligere blevet indskærpet, at dagsorden til og referater fra husmøder skal
offentliggøres i blokken – enten med fysisk opslag eller ved omdeling i postkasser.
Det er vigtigt også at understrege, at der af dagsorden skal fremgå punkter, så
beboerne har mulighed for at se, hvad der skal drøftes eller træffes beslutning
om. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt at annoncere dato og tid for afholdelse af husmødet.
AFLØNNING AF BEBOERDEMOKRATER
Beboerdemokratisk arbejde er at betragte som frivilligt, og det er lovgivningsmæssigt bestemt, at dette ikke må aflønnes.
Af Bekendtgørelsen om lov om leje af almene boliger fremgår følgende af § 34, stk.
4: ”Der må ikke tillægges afdelingsbestyrelsen vederlag for dens virksomhed.”
Husmødernes funktion er at sidestille med afdelingsbestyrelsens arbejde, idet
dette blot er uddelegeret i Farum Midtpunkt. Af den citerede tekst er det altså tydeligt, at det ikke er lovligt at udbetale beboerdemokrater penge for deres frivillige
arbejde.
ÅRETS PENSIONISTSKOVTUR – NU MED DATO
Vanen tro kender ingen til destinationen, men datoen er nu blevet meldt ud, så er
du senior, så sæt et stort kryds i kalenderen fredag d. 15. maj.
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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.
ÅBEN DØR – ÆNDRET AFHOLDELSESFREKVENS
Frekvensen af Åben Dør ændres. Åben Dør i marts er aflyst for at
hindre spredning af Coronavirus. Næstkommende arrangement
afholdes sidste torsdag i maj, hvis situationen har ændret sig, og
herefter afholdes Åben Dør hver 3. måned, hvilket vil sige i august
og november.
SANKTHANSUDVALGET
Ved første møde i Sankthansudvalget mødte kun Kirsten/34F
op. Da der ikke er andre, der har vist interesse for deltagelse i
udvalget, annoncerede Kirsten ved blokrådsmødet i marts, at
hun trak sig. Der er således ikke noget Sankthansudvalg.
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
524.b

Aktivitet
Driftsbudget 2019/2020

535.a

Driftsbudget 2020/2021

5xx

Driftsbudget 2021/2022

% / år
kr./m2/år
% / år
kr./m2/år
% / år
kr./m2/år

2019/2020
1,49
13,34

2020/2021

2021/2022

1,34
12,22
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
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.
LUKKET GRUNDET COVID-19
På baggrund af myndighedernes opfordringer i forbindelse
med begrænsning af smitte af Coronavirus besluttede
direktionen i KAB torsdag d. 12. marts at lukke for alle
personlige henvendelser samt sende alle de medarbejdere hjem, som har mulighed for at arbejde hjemmefra.
I skrivende stund gælder dette til og med fredag d. 27.
marts, men det er endnu uvist, hvilke udmeldinger myndighederne og KAB kommer med efter denne dato.
Indtil vi er tilbage igen, henviser vi jer til at kontakte os via:
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk
Telefon: 4434 0910 (hverdage kl. 12.30 – 13.30)
App: “Mig og Min bolig” – hent den i din App’store eller i Googleplay
Vi opretholder et nødberedskab, som sikrer affaldshåndtering, varmeforsyning og
syn af boliger i forbindelse med genudlejning. Øvrige ikke-akutte henvendelser
udskydes til, der igen er normal drift.
AFVARSLINGER
På baggrund af myndighedernes opfordringer i forbindelse med begrænsning af
Coronavirus, er alle ikke-akutte arbejder udsat til vi igen er tilbage i normal
drift.
Derfor afvarsles følgende arbejder:
Vedligehold af døre og vinduer (A-, D-, E- og F-boliger):
Afvarsles: blok 11, 14 & 15. Arbejdet var planlagt til opstart hhv. d.23/3 (Blok
11), d. 30/3 (Blok 14) og d. 20/4 (Blok 15).
Eftersyn af betonoverflader på terrassen:
Afvarsles: blok 11 & 14. Arbejdet var planlagt til opstart hhv. d. 30/3 (Blok 11) og d. 14/4 (Blok 14)
De berørte beboere har modtaget afvarslinger i deres
postkasser.
Arbejdet vil blive varslet på ny.
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I FEBRUAR
Af Teknik/Miljø Udvalget

MWh = Megawatt timer

Forbrug 2019
Forventet

Aktuelt

2019

4000

Akkumuleret økonomi
pr. 29. februar 2020:
Fjernvarmeudgift: 3.367.662 kr.
Opkrævet aconto: 4.662.515 kr.
Overskud:
1.294.853 kr.
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Kilde: KAB, Ressourceadministration

Forbrug i februar:
Forbrug
Budget
Besparelse

2.617 MWh
3.242 MWh
625 MWh

Samlet forbrug pr. ultimo
Forbrug januar-februar
Budget januar-februar
Besparelse

februar:
5.445 MWh
7.042 MWh
1.597 MWh

Den ekstremt milde vinter forsatte i
februar, som endte med en middeltemperatur på 4,6 °C.

Samlet for de to første måneder i året
er besparelsen på 22,7% i forhold det
det akkumulerede budget.

Det er 3,8 grader over normalen for
måneden, som er 0,8 °C (DMI).

Hvad økonomien
angår, har vi allerede nu oparbejdet et pænt
overskud.


Vi kan derfor igen glæde os over en
besparelse på 19,3 % i forhold til månedens budget.
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FASTELAVN ER MIT NAVN
Fotos: Børne- og Ungdomsudvalget
Lørdag d. 22. februar var der fest
for både klovne, bananer og ninjaer
i Farum Midtpunkt.
Det var Børne- og Ungdomsudvalget, der inviterede til fest.
Du kan få et indblik i festlighederne
ved at tage et kig på billederne.

Man bliver så tørstig af
hotdogs og spejlæg

Vennen og pomfritten

Ingen kan klare Pippi
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Mine damer og herrer. Lad mig præsentere
kongerne og dronningen af Farum Midtpunkt
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PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER
Af Teknik/Miljø Udvalget

Pilotprojekt om affaldssortering – en kilde(n) sag

Foto: Hans/TMU – Operate præsenterer pilotprojektet

Tirsdag den 25. februar lød startskuddet til et pilotprojekt om affaldssortering i Farum Midtpunkt. Affaldssortering i Furesø Kommune skal nu
også iværksættes i udlejningsejendomme – og dermed også i Farum
Midtpunkt, den største bebyggelse i
kommunen. Farum Midtpunkts Teknik/Miljøudvalg og driftsafdeling havde derfor inviteret alle beboere i blok
14, 15 og 16 til informationsmøde om
pilotprojektet, som snart bliver igangsat for disse tre blokke. Omkring 30
beboere var mødt op for at høre mere.
Teknik/Miljø Udvalget præsenterede
projektet for de interesserede beboere
sammen med Karen og Louise fra
kommunikations- og adfærdsbureauet Operate.
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Sådan bliver det
Der etableres 2 affaldspladser på den
nordlige side af stamvejen – 1 mellem
blok 14 og 15 samt 1 mellem blok 15
og 16. Her opstilles der nye delvist
nedgravede containere til det sorterede affald – madaffald, metal, plast og
restaffald.
De nuværende eksisterende containere til glas, papir og batterier flyttes,
så det hele står samlet.
De eksisterende affaldscontainere
(ofte omtalt som molokkerne) flyttes
ikke, men er tiltænkt småt pap. Derfor ombygges indkastet til en ”brevsprække” af passende dimension.
Bemærk, at større mængder af pap
forsat skal afleveres i den dertil indrettede container på vendepladsen for

enden af stamvejen – eller på kommunens genbrugsplads.
Det bliver en stor pædagogisk opgave
at lære folk at bruge containerne, så
området bliver ved med at være pænt
og ryddeligt. Så skal gårdmændene
ikke bruge så meget tid på at rydde
op, og det vil give dem bedre tid til
deres egentlige arbejde i Farum Midtpunkt.
Driften har fokus på projektet og har
udpeget tre medarbejdere som særlige ambassadører i pilotprojektet. De
vil bistå beboerne med råd og dåd …
og måske en løftet pegefinger, hvor
det måtte være påkrævet.
Furesø Kommune udarbejder en sorteringsguide på flere sprog, som bliver husstandsomdelt i de tre blokke
sammen med specielle affaldsposer til
madaffald. Så kan alle være med. Poserne vil under pilotprojektet kunne
afhentes på Ejendomskontoret.
Hvad gør vi hjemme i lejligheden?
Gennemgående er et overvældende
flertal af de fremmødte beboere positive over for begrebet kildesortering
og glade for, at vi nu endelig skal i
gang.
Mange udtrykker bekymring over,
hvordan man kan indrette sig hjemme i lejligheden. Forskellige temperamenter og boliger og køkkenindretninger gør det svært at give en be-

stemt løsning. Her i pilotprojektet
lægges der derfor op til, at beboerne
finder deres egne løsninger, som projektet så kan tage ved lære af til fremtidige overvejelser i forhold til hele
Farum Midtpunkt.
Som udgangspunkt udleverer kommunen, til hver husstand, en startpakke bestående af:
 En spand til madaffald (bio)
 En rulle med særlige poser til bioaffald
 Den føromtalte sorteringsguide
 En ”inspirations folder” med forslag til, hvordan man kan indrette
sig i hjemmet
Boligudvalget er med på sidelinjen, så
hvis der skal gøres noget mere håndgribeligt i lejlighederne, kommer de
på banen.
Nogle efterlyser information om, hvad
der egentlig sker med det sorterede
affald ude på Vestforbrændingen
(genanvendelse, afbrænding osv.). Viden om dette kan være en motiverende faktor. Andre ønsker garanti for, at
vores sorterede affald ikke bare blandes sammen i skraldevognen ved
tømning.
Operate bad mødedeltagerne udfylde
et spørgeskema, som bureauet skal
bruge til den fremadrettede informationsindsats. Vi ser frem til at følge
projektet og blive klogere på håndteringen af vores affald.


11

Bladudvalgets fotograf var osse til fastelavnsfest
Fotos: Pia/Bladudvalget

Bamserne serverede selvfølgelig fastelavnsboller

Referat fra ordinært afdelingsmøde torsdag d. 05.03.2020 kl. 1830
Referent Maiken, Blokrådssekretariatet
1. Berit/38 2.S vælges som dirigent.
2. Hans/38 2.R aflægger beretning: Der er siden sidste ordinære afdelingsmøde
d. 5. marts 2019 afholdt 11 blokrådsmøder, hvor 30 sager er blevet behandlet.
4 sager omhandlede valg, 2 sag blev udsat, 20 sager blev vedtaget, 2 sag blev
vedtaget ved ændringsforslag, 2 sager blev trukket og 1 sag blev forkastet.
Hans takker alle udvalg, arbejdsgrupper, følgegrupper og alle andre der har
beriget og/eller fortsat beriger beboerdemokratiet for deres indsats i det forløbne år.
3. Budgettet for 2020-2021 godkendes under forudsætning af Blokrådets senere
godkendelse.
4. Der er ingen forslag til behandling.
5. Afdelingsbestyrelsen vælges: Hans/38 2.R, Erik/80F, Henrik/428D, Jakob/
161B, Kirsten/34F, Morten/38 2.S og Thomas/143F genvælges uden modkandidater for 2 år.
Charlotte/451A vælges uden modkandidater for 2 år.
Pia/20D, Asger/296 og Oskar/10I vælges uden modkandidater for 1 år.
Resten af afdelingsbestyrelsen består af: Berit/38 2.S, Ernst/73E, Esben/
275D og Leif/216B, som alle er på valg i 2021.
Alle bestyrelsesmedlemmer meddeler at de overgiver deres beføjelser til
Blokrådet.
6. Intet under Eventuelt andet end den sædvanlige opfordring til formanden om
at han skal give en øl. Ligesom tidligere afslår han dog dette.
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BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 536

Blokrådsmødet i april er AFLYST
Da alle møder i KAB – og dermed også mange
møder i KAB-administrerede boligselskaber og
afdelinger – er aflyst frem til udgangen af marts
for at mindske risikoen for Corona-smitte, er
også blokrådsmødet den 2. april aflyst.

Annonce
Spisehuset har ændret åbningstiderne:
Mandag – onsdag
1400 – 2200
Torsdag
1200 – 2300
Fredag
1200 – 0200
Lørdag
1200 – 2400
Søndag
1200 – 2100

Og så forresten … God påske til alle
fra Bladudvalget
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 535 5. MARTS 2020

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra februar 2020
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Ejendomskontoret
c. Blokrådets Forretningsudvalg
d. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Driftsbudget 2020-2021
6. Eventuelt

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

(SHU, UU)
(afstemning:)
(21/0/0)

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Else Marie
Tove
Leif
B
Pia
C
Oskar
11
Kirsten
12
Morten
og 13 Hans
14
Birger
15
Ernst
16
Erik

Adresse
202B
221B
216B
20D
10I
34F
38 2. S
38 2.R
58A
73E
80F

Blok Navn
Lis
21
Helene
Niels
22
Laila
Lene
26
Jakob
33
Palle
34
Esben
35
Alice
46
Charlotte

Adresse
80F
111F
112E
120 E1
121B
161B
258F
275D
278B
451A

Gæster: Anne/KAB
Uden stemmeret: Bettina/KAB

1. Godkendelse af dirigent
Leif/BR-FU godkendes som dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden
mærkninger.

be-

3. Godkendelse af
referat fra februar 2020
Referatet godkendes med bemærkninger:
Birger/Blok 14 spørger med henvisning til punktet om supercykelstien,
hvor det er blevet besluttet, at driften
14

og FAU er sendt til kommunen med
oplysninger, der er med til at forringe
sikkerheden for cyklister på den del
af supercykelstien, der kører langs
Farum Midtpunkt på Frederiksborgvej? Hvornår er det blevet besluttet,
og hvem har besluttet det?
Hans/Friarealudvalget (FAU) svarer,
at de ikke har været på kommunen.
Det er derimod kommunen, der har
rettet henvendelse i forhold til eventuelle kommentarer til den skitserede
plan for den kommende supercykelsti. Driften har indkaldt FAU, og beg-

ge parter deltog i mødet, hvor de
fremførte de uhensigtsmæssige forhold, som de så. Det er disse uhensigtsmæssigheder, som kommunen
har taget til efterretning.

for de biler, der skal dreje til højre –
det er farligt – og særligt når man
ved, hvordan folk kører på stamvejene. Blok 14 er mildest talt forarget
over den beslutning, der er truffet.

Birger/Blok 14 synes, det er chokerende, at man har været villig til at
forringe sikkerheden på den kommende supercykelsti. Birger uddyber,
at de mener, forringelsen ligger i, at
der bevares to udkørsler fremfor at
ændre det til en. Han er selv cykelpendler og ved, hvor farlige sådanne
forhold er.

Niels/Blok 21 siger, at den officielle
cykelsti er på vestblokgangstrøget. De
har spurgt FAU, om supercykelstien
vil få indflydelse på denne, men de
har endnu ikke fået svar.

Hans/FAU svarer, at de har repræsenteret beboerne i Farum Midtpunkt. Her har fokus været på to
problemstillinger. Den ene er, at der i
forvejen i myldretiden holder en lang
række af biler på stamvejene, der
skal ud fra Farum Midtpunkt. Ved en
indsnævring til én bane ville det ikke
længere være muligt for bilister at
dreje til højre, mens venstresvingende
bilister holder stille. Den anden problemstilling går på, at der er et stort
antal af store vogne, der skal læsse
noget af eller lignende, men som er
for store til at køre ind under Farum
Midtpunkt. Hvis man snævrede indkørselsforhold ind, ville vognene blive
nødsaget til at holde på supercykelstien, hvilket ville få cyklisterne til at
svinge uden om. Det er denne argumentation, der er blevet brugt overfor
kommunen, og det har de taget til
efterretning.

Berit/38 2.S forstår godt Blok 14s bekymring, men hvis der skal laves en
supercykelsti fra nord fra Farum
Midtpunkt og ind mod byen, så er det
eneste rigtige formentlig at lave den
på Frederiksborgvej, og så skal den jo
gå i begge retninger. Hun tror, vejafdelingen er kommet frem til den eneste mulige løsning.

Birger/Blok 14 siger, at det er klart,
der er forskellige perspektiver på sagen, afhængig af om man spørger
FDM eller dansk cyklistforbund. Men
med blik for den hastighed, hvorpå
man kan køre ud fra Farum Midtpunkt, så kan de ikke se, at det vejer
tungt i forhold til sikkerheden på en
cykelsti. Bilerne, der holder for at
dreje til venstre, dækker for udsynet

Birger/Blok 14 svarer, at det er noget
andet. Det er ikke en cykelsti – det er
en cykelrute.

Birger/Blok 14 forstår ikke, hvad Berit mener.

VANDSTATUS
Situationen pr. 29. februar
Samlet forbrug for hele Midtpunktet:
2020:
2019:
Jan 13.516 m3
14.260 m3
Feb 11.803 m3
12.991 m3
Gennemsnit pr. døgn:
2020:
Jan 436 m3
Feb 407 m3

2019:
460 m3
464 m3

Forbruget i februar er 9,2 % mindre end
sidste år.
I forhold samme periode i referenceåret
2007 er besparelsen på ca. 34 %
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
15

Erik/80F tilslutter sig Blok 14s bekymring, men siger samtidig, at problematikken vel ligger i, at der kun er
8 udkørsler fra Farum Midtpunkt.
Disse udmærker sig ved, at de er
markeret med ubetinget vigepligt –
det betyder, at man skal holde tilbage. Erik ser det som et samarbejde
mellem bilister og cyklister – alle skal
se sig for og passe på.

4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Ingen gæster på dette møde.
4.b Ejendomskontoret
Kildesortering, pilotprojekt
Bettina/KAB orienterer om, at pilotprojektet vedr. kildesortering, som
skal køre i Blok 14, 15 og 16, opstarter umiddelbart efter uge 11.

Birger/Blok 14 mener, at dette kun
sker i den bedste af alle verdener.
Palle/250F opfordrer dirigenten til at
stoppe debatten. Det, der blev spurgt
til, var beslutningskompetencen, så
det er vel det interessante. Er det den
rigtige måde, beslutningen er taget på
i forhold til at varetage flest mulige
interesser?
Hans/FAU slår fast, at der ikke er
blevet taget nogen beslutning i Farum
Midtpunkt. Kommunen har spurgt,
hvad det har af betydning for os. Vi
har fremsat dette ærligt og redeligt,
hvor kommunen efterfølgende har
truffet en beslutning. Hans siger, at
de ikke kender til kommunens argumentation i forhold til ikke at lave
udkørslen smallere.

Red. bemærk. Grundet Coronavirus er
projektet sat på standby, indtil driftspersonale mv. igen er tilbage på arbejdspladserne.
4.c Blokrådets Forretningsudvalg
Nye medlemmer til
Blokrådets Forretningsudvalg
Den 1. marts er Alice/278B fra Blok
35 indtrådt i Forretningsudvalget. Vi
ser frem til samarbejdet.

Oskar/10I spørger, hvilken forskel
der er på den nuværende cykelsti og
den kommende cykelsti?

Offentliggørelse af dagsorden
til husmøder i blokken
Det er tidligere blevet indskærpet, at
dagsorden til og referater fra husmøder skal offentliggøres i blokken – enten med fysisk opslag eller ved omdeling i postkasser. Det er vigtigt også
at understrege, at der af dagsorden
skal fremgå punkter, så beboerne har
mulighed for at se, hvad der skal
drøftes eller træffes beslutning om.
Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt at annoncere dato og tid for afholdelse af husmødet.

Birger/58A svarer, at det blandt andet har noget at gøre med sikkerhed
og tilgængelighed.

Aflønning af beboerdemokrater
Beboerdemokratisk arbejde er at betragte som frivilligt, og det er lovgiv-

Birger/Blok 14 forklarer, at han selvfølgelig mener, at de har taget stilling
i forhold til deres tilbagemeldinger til
kommunen om at bibeholde udkørslen, som den er. Og det er jo netop på
baggrund af de kommentarer fra drift
og Friarealudvalg, der har fået kommunen til at lave om på deres oprindelige plan.
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ningsmæssigt bestemt, at dette ikke
må aflønnes.
Af Bekendtgørelsen om lov om leje
af almene boliger fremgår følgende af
§ 34, stk. 4: ”Der må ikke tillægges
afdelingsbestyrelsen vederlag for dens
virksomhed.”
Husmødernes funktion er at sidestille med afdelingsbestyrelsens arbejde, idet dette blot er uddelegeret i
Farum Midtpunkt. Af den citerede
tekst er det altså tydeligt, at det ikke
er lovligt at udbetale beboerdemokrater penge for deres frivillige arbejde.
Berit/38 2.S spørger, om ovenstående
punkter om offentliggørelse af dagsorden og om udbetaling af midler til
beboerdemokrater nævnes på baggrund af en aktuelle sager?
Maiken/Blokrådssekretariatet svarer,
at det er det.
Kommissorium fra
Bolignetudvalget
Forretningsudvalget har afholdt møde
med Bolignetudvalget, og begge parter er nået til enighed om indhold af
kommissorium, aftalevilkår og netikette (dikterer opførsel på bolignettet). Dokumenterne skal blot renskrives, hvorefter de vil blive rejst i
Blokrådet på kommende møde i april.
Åben Dør
Frekvensen af afholdelse af Åben Dør
ændres. Næste arrangement afholdes
som annonceret d. 26. marts. Næstkommende arrangement afholdes
sidste torsdag i maj, og herefter afholdes Åben Dør hver 3. måned, hvilket vil sige i august og november.
4.d Andre udvalg
Sankthansfestudvalget (SHU)
Kirsten/SHU fortæller, at den eneste,
der har meldt sig til udvalget, er hende. Dette er ikke nok på trods af, at

driften også
varetager en
del af det
praktiske
arbejde. Den
manglende
tilmelding
må betyde, at der ikke er den store
interesse for en sankthansfest. Kirsten kan forstå, at der ikke var så
meget salg i øl og vand ved sidste års
fest. Er der ønske om, at man skal
fortsætte med at holde sankthans?
Kirsten synes, det ville være utroligt
ærgerligt, hvis man ikke holder den
tradition og det tilløbsstykke ved lige.
Kirsten informerer om, at hun udtræder af udvalget.
Lis/80F deltog sidste år, hvor hun
stod for ølsalg. Grunden til det gik i
vasken skyldes den store popularitet
ved Børne- og Ungdomsudvalget. Hvis
der skal laves noget, så skal det laves
i samarbejde med dem. Sidste år talte
de med udvalget om eventuelt at flytte arrangementet til Birkhøjmarken
og lave det til et arrangement både for
børn og voksne.
Kirsten/34F siger, at selvom, hun ikke længere er en del af udvalget, så
synes hun også, det kunne være en
idé at holde det med Børne- og Ungdomsudvalget, men det behøver ikke
at være primært til børnene.
Kirsten nævner, at det tidligere har
været afholdt på Birkhøjmarken – det
var ikke en succes.
Uddannelsesudvalget (UU)
Berit/UU henviser til side 6 i MP 535,
hvor man finder en oversigt over kurser, der afholdes i KAB. Hun opfordrer aktive beboerdemokrater til at
tage et kig på kursusforslagene og
eventuelt til at melde sig. Hvis man
har interesse, kontakter man uddannelsesudvalget, hvorefter Sekretariatet sørger for tilmelding.
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5. Blokrådssag
BR-sag 535.a:
Driftsbudget 2020-2021
Leif/dirigent informerer om, at sagen
gennemgås konto for konto. Hvis der
er spørgsmål til enkelte konti, så tages de under den respektive konto.
Nedenfor nævnes kun de konti, hvortil
der stilles spørgsmål.
Anne/KAB oplyser, at budgettet for
2020-2021 lægger op til en huslejestigning på 12,22 kr./m2 årligt svarende til 124 kr./md. for en stor lejlighed og 68 kr./md. for en lille lejlighed.
Konto 116
Jørgen/410F spørger, hvorfor der står
anført 40 mio.kr. i bladet, når der i
budgettet står 39.267.000 kr.?
Anne/KAB svarer, at Jørgen kigger på
konto 120.
Konto 119
Maiken/Blokrådssekretariatet siger,
at der er blevet spurgt til en opgørelse
over reserverede midler til udvalg fra
konto 119.
Anne/KAB svarer, at der kun er Markedsføringsudvalget, der har reserveret midler henover en årrække. Dette
er sket siden 30.06.2017, hvilket har
medført en sum på cirka 800.000 kr.
I regnskabet fra december 2019 lå
der også en reservation på 175.000
kr. til TMU. Denne var ført direkte
over i indeværende budget, og udgår
derfor med udgangen af det.
Anne husker, at det var for at kunne iværksætte markedsføring ved
eventuelle udlejningskriser, at reservationerne blev foretaget.
Jørgen/410F er interesseret i at vide,
hvordan et udvalg, der er nedsat af
Blokrådet har bemyndigelse til at re18

servere penge i regnskabet? Der ligger
ikke en sådan beslutning i Blokrådet.
Af vedtægterne for Furesø Boligselskab § 12 står der, at udgifterne til
udlejning alene ligger ved Boligselskabet. Hvis boligselskabet mener, at
Farum Midtpunkt er dyrere at markedsføre, så er det noget, der skal ind
i deres budget.
Bettina/KAB svarer Jørgen, at det
ikke er helt korrekt. Det er korrekt, at
boligselskabet kan beslutte, om de vil
bruge penge på at markedsføre Farum Midtpunkt, men det kan Farum
Midtpunkt også.
Bettina siger, at budgettet jo bliver
godkendt en gang om året, og det er
korrekt, at udvalget har besluttet at
få reserveret midlerne. Det kan godt
være, at det er en debat Blokrådet
skal tage.
Berit/38 2.S minder om, at der jo har
været blokrådssager i efteråret 2019
om udvalgsbudgetter, så de er godkendt i kraft af de sager.
Jørgen/410F forstår ikke, hvad Berit
mener. Han siger, at sagen er den, at
hvis man har reserveret 60.000 kr. og
bruger de 40.000 kr., men udgiftsfører de 60.000 kr., så forsvinder de
20.000 kr. Det er sådan man har
gjort.
Berit/38. 2.S svarer, at der kun vil
blive udgiftsført det, der er brugt.
Jørgen/410F svarer, at det jo netop
ikke er det, der er sket.
Niels/Strukturudvalget fortæller, at
der på et tidspunkt er vedtaget en
blokrådssag om, at man på budgetmøderne ikke kan foretage godkendelser – det skal godkendes af
Blokrådet.
Anne/KAB siger, at hun i sin tid er
blevet bedt om at reservere pengene i

budgettet af Markedsføringsudvalget.
Hun gør opmærksom på, at pengene
kun kan frigives ved Blokrådssag.
Jørgen/410F konstaterer, at det jo er
ham, der opdagede, at de reserverede
midler var der. Jørgen spørger forsamlingen, om de kendte til, at der
stod 800.000 kr. på kontoen?
På spørgsmålet er der flere, der svarer
ja.
Charlotte/451A spørger, hvordan hun
skulle finde ud af, at der står 800.000
kr. på kontoen?
Anne/KAB svarer, at det kan hun,
fordi Anne siger det, når hun gennemgår regnskabet. Beløbet står anført som et passiv i regnskabet – det
er dog ikke udspecificeret.
Charlotte/451A konstaterer, at hun
så intet sted vil kunne se, at et specifikt udvalg har nogle penge stående.
Det mener Charlotte, at der skal tales
om en anden dag, så det kan gøres
mere gennemskueligt.

ke budgetmødet. Det hænger sammen med regnskabet.
Palle/258F spørger, hvorfor man ikke
kan have det som en note.
Anne/KAB svarer, at der findes noter,
men ikke til de efterspurgte punkter.
Palle/258F svarer, at det er svært at
gennemskue – især hvis man er forholdsvis ny beboer.
Bettina/KAB oplyser, at det ikke er
normalt, at man reserverer midler
hvert år. Tanken er, at når der
budgetlægges et beløb, så bliver det
brugt, og det der ikke bliver brugt
kommer tilbage til driften. Grunden
til, at man har gjort, som man har
gjort, skyldes tidligere tiders udlejningskriser. Hvis Blokrådet ikke vil
have de reserverede midler, kan de
vælge at tilbageføre dem til driften.
Konto 125
Lis/80F kommenterer, at teksten
vedr. lån til individuelle moderniseringer ikke længere er relevant, da
man ikke længere kan få disse.

Anne/KAB svarer, at Markedsføringsudvalget har været bekendt med
de reserverede midler.

Anne/KAB svarer, at det er de lån,
der tidligere er optaget til køkkener,
der er blevet lavet.

Maiken/Blokrådssekretariatet mener,
at det centrale ligger i, at såfremt det
ikke er muligt at indskrive det i regnskaber og budgetter i form af noter,
hvilket Maiken kan forstå er tilfældet,
så skal de aktuelle reserverede midler
fra konto 119 fremlægges for Blokrådet på mødet. Her vil det blive ført til
referat, så man ved, hvor man kan gå
ind og finde tallene. I forlængelse af
debatten ved aftenens møde opfordrer
hun til, at Blokrådet får oplyst de eksakte beløb – og ikke cirkabeløb.

Afstemning
Sagen vedtages med 21 stemmer for,
ingen stemmer i mod og ingen blanke
stemmer.

Anne/KAB svarer, at det i så fald bliver relevant på regnskabsmødet – ik-

6. Eventuelt
Leif/BR-FU konstaterer, at der ingen
spørgsmål eller kommentarer er. Han
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. 23)
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800
Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Blok
Oskar
10I
C
Pia
20D
B
Alice
278B
35
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 – onsdag 1400 – 2200
Torsdag
1200 – 2300
Fredag
1200 – 0200
Lørdag
1200 – 2400
Søndag
1200 – 2100
Her kan I mødes og 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 eller fejlmelding
Flytning, pakkeskift
Grundpakke:
Mellempakke:
Fuldpakke:

599,- kr.
gratis
162,15 kr./md
352,11 kr./md
466,69 kr./md

Tillæg til grundpakken:
10 ekstrakanaler (BS 10)
20 ekstrakanaler (BS 20)
36 ekstrakanaler (BS 36)

180,- kr.
230,- kr.
280,- kr.

Abonnement betales kvartalsvis forud.

Møderne i kalenderen afhænger
af eventuelle myndighedsrestriktioner i forhold til
Corona-smittespredning
KALENDER FOR APRIL 2020
Dato Begivenhed
1. BUU
2.

Tidspunkt

Sted

19:30

SC

BR-mødet er AFLYST

3.
4.
5. Palmesøndag

UNGDOMMENS
UDDANNELSESVEJLEDNING
i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal
Paltholmterrasserne 11
telefon: 7268 4460
VASKERIET
Paltholmterrasserne 23A
Åbent alle ugens dage 0700 – 2300
Magnetkort fås på Ejendomskontoret.
VEDR. »MIDTPUNKTET« 536 OG 537
MP 536 husstandsomdeles 26.03.20
Tryk:
Oplag:
Udgiver:

6. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

7. UU

19:00

SC

8.
9. Skærtorsdag
10. Langfredag
11.
12. Påskedag
13. 2. påskedag
Frist for MP 537
14. BU
BOU

18:00
SC
18:00 – 19:00 SC
19:00
SC

15.

1.700
Farum Midtpunkt

14.04.20 kl. 1800:
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 537, der udkommer 28.04.20.
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. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28. MP 537 husstandsomdeles
29.
30.
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