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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 414 
 

 
til blokrådsmødet tirsdag den 3. marts 2009 kl. 1930 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 3. februar 2009 
4. Meddelelser og debat: 
 a. Indlæg fra gæster 
 b. Blokrådets Forretningsudvalg 
 c. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: 
 a. Driftsbudget 2009-2010 (s 10) 
 b. A conto indbetalinger - varme (s 20) 
 c. Ventilationsanlæg (s 21) 
 d. Hundeudvalget (s 27) 
 e. Anlæg af georginehave ved blok 25-26 (s 28) 
6. Eventuelt 
 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 414 
 

  
Side Indhold 

 3 Kom til frontløbermøde 
 4 Brande og bøder 
 5 Eget energiselskab? 
 6 Der er nok at lave! 
 7 Skal vi lave en fotoklub? 
 8 Forbrug lavere end forventet 
 9 Husk afdelingsmødet 
 9 Fra 21 til 23 er 10% dyrere 
 11 Underskud vokser 
 10 Blokrådssager 
 29 Referat af Blokrådsmødet 3. februar 2009 
 32 Praktiske oplysninger 
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KOM TIL FRONTLØBERMØDE 
ONSDAG DEN 18. MARTS 

KL. 19 00 – 2100  
I SERVICECENTRALEN 

 
 

Skal Farum Midtpunkt have sit eget energiselskab? 

Furesø kommune er blevet klimakommune. Farum Midtpunkt kan måske 
være med i udviklingen ved at oprette eget energiselskab (se artiklen på 
side 5). 

Er du interesseret i at være med til at undersøge mulighederne i et sådant 
fremtidsorienteret klimaprojekt, så kom til dette indledende møde. 

Venlig hilsen 
Peter Bugge, 68D 
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NYT FRA BR-FU & EJENDOMMEN 

CONTAINERBRANDE  
I en længere periode har vores containere været forholdsvis fredet område 
for mennesker med pyromantilbøjeligheder. Desværre vendte udviklingen 
da skolernes vinterferie startede. Fra fredag den 6. februar til søndag den 
15. februar blev der sat ild til 16 vippe/storskralds container og 2 Molok 
containere. 

Da ildspåsættelserne foregår efter mørkets frembrud, vil der blive opsat 
bevægelsesfølsomt lyst ved udvalgte containerpladser. Hvis der yderligere 
opsættes videoovervågning fremgår det af skiltningen. 
 
Politiet har øget patruljeringen i området. I takt med politiet får sigtelser-
ne mod gerningsmanden/mændene klargjort, vil KAB følge sagerne helt 
frem til domstolen. Furesø Boligselskab har den politik at beboere der er 
til fare for andres liv ikke kan bo i boligselskabets ejendomme. 

ULOVLIGT OPHOLD – 500 KR. I BØDE 
Farum Midtpunkt kan ikke skilte sig ud af alle problemer. Men i nogle til-
fælde er skiltning en nødvendighed. Inden længe vil der i alle blokke være 

opsat skilte der klart markerer at området er ”Privat om-
råde.” Skiltene opsættes ved samtlige indgangsdøre og 
ingen vil fremover være i tvivl om at uvedkommende op-

hold ikke er tilladt. 
 
Politiet har advaret de unge der er kendt for at 
hænge rundt omkring i blokke, hvor de ikke har 
noget at gøre – ud over at hygge sig med diverse 
mere eller minde sociale aktiviteter. Det koster 500 
kr. at blive taget i en blok hvor man ikke har et lov-

ligt ærinde. De første bøder er allerede udskrevet. 

EJENDOMMEN - LIGE NU  
I uge 9 startede polish behandlingen af linoleum på reposer. Der er lagt 
en turnusordning for årets vinduespolering. Pihl er i gang med at udskifte 
vinduesbånd og alt andet planlagt vedligeholdelsesarbejde foregår nogen-
lunde som planlagt. Når der er mulighed herfor sættes ekstra mandskab 
ind på rengøring af udsatte blokke, specielt blok 12 er der meget fokus 
på. Her er beboerne nemlig meget plaget af hærgende unge der smadrer 
lysstofrør. Har du set hvem det er, så kontakt ejendomskontoret /BR- se-
kretariatet. 
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Midtpunktet som frontløber 
Af Peter Bugge, 68D 

 
Furesø kommune er nu blevet klima-
kommune. Det er glædeligt, da det 
gør at vi skal have fokus på vores ud-
ledning og forbrug. 

CO2-forbruget i de kommunale byg-
ninger er dog en forsvindende lille del 
af det samlede forbrug i kommunen. 

Jeg har i lokalpressen foreslået, at vi i 
Midtpunktet får oprettet et eget ener-
giselskab. Formålet kan være, at vi i 
højere grad bliver selvforsynende af 
energi. Mange vil nok sige, at det kan 
ikke lade sig gøre. 

Hertil vil jeg svare; lad os dog prøve. 
På Samsø har borgerne lavet et ener-
giselskab, der i dag producerer mere 
energi end borgerne på øen forbruger 
(se på: www.energiakademiet.dk). 

 

Jeg kunne tænke mig at kopiere ide-
en, og gøre Farum Midtpunkt til 
frontløber i projektet med at Furesø 
bliver en rigtig klimakommune. Lad 
os holde et møde hvor vi drøfter tan-
kerne (se invitation på side 3). Per-
sonligt véd jeg ikke meget om mulig-
heder og konsekvenser, men det må 
vi jo afdække og så fremlægge en plan 

for Blokrådet, eller hvor det nu skal 
besluttes. Jeg ser meget gerne en 
gruppe udspringe fra Blokrådet, så 
det ikke ”bare” er en autonom gruppe 
uden rod i beboerdemokratiet. 

Hvordan konstruktionen med et sel-
skab skal skrues sammen skal jeg 
ikke kloge mig på, men jeg vil ikke 
afvise at invitere lokale investorer ind 
i projektet. Kunderne er jo til stede, 
og det er en meget vigtig brik i inve-
steringen i disse finanskrisetider, 
hvor investorernes penge ikke sidder 
løst. 

Jeg forestiller mig at vi kan montere 
solfangere på vores flade tage. Over-
skudsenergi kan sælges til Rådhuset 
eller de kommunale bygninger. Jeg vil 
ikke sætte nogen begrænsninger. Der 
kan være nogen der har langt mere 
forstand på dette som vil byde ind på 
deltagelse i opgaven. 

Når vi nu alligevel er ved at gå rundt 
på tagene og montere solfangere, så 
kan man lave opsamling af regnvand 
til toiletskyl, eller havevanding el.a. 
Dette har ikke noget med klima at 
gøre, men skal ses som et andet ek-
sempel på hvordan vi som boligområ-
de kan udnytte vores tæthed og byg-
geform. Skulle der vise sig et over-
skud i et tilendebragt projekt, kan jeg 
forestille mig at lave noget kvar-
tersløft i vores bebyggelse. 

Jeg er ikke i tvivl om, at vi også skal 
kigge på lokalplan – men tror på, at 
der vil være politisk velvilje til et 
sundt og fremadrettet klimaprojekt. 

Jeg vil foreslå, at vi hurtigst får sam-
mensat en gruppe af interessenter, 
udarbejder en blokrådssag og kom-
mer i gang med projektet. 
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NYT FRA EJENDOMSKONT

DET SKER I MARTS 
I marts måned har vi gang i de
krydderurtebed, og vi får fyldt hu

Glatførebekæmpelse hvis det er aktuelt.

Boldsugning i de gamle affaldsskakte er vi desværre ikke færdige med, så 
det fortsætter. 

Hvis det sidst på måneden er lidt forårsagtigt, vil en forårsrengøring af 
Vestblokgangstrøget (og resten af Midtpunk

NYT FRA EJENDOMSKONT ORET

I marts måned har vi gang i den sidste vinterbeskæring, etablering af 
g vi får fyldt huller op på Birkhøjmarken.

Glatførebekæmpelse hvis det er aktuelt. 

Boldsugning i de gamle affaldsskakte er vi desværre ikke færdige med, så 

Hvis det sidst på måneden er lidt forårsagtigt, vil en forårsrengøring af 
et (og resten af Midtpunktet) være rigtig godt.

ORET 

sidste vinterbeskæring, etablering af 
ler op på Birkhøjmarken. 

 

Boldsugning i de gamle affaldsskakte er vi desværre ikke færdige med, så 

Hvis det sidst på måneden er lidt forårsagtigt, vil en forårsrengøring af 
et) være rigtig godt. 



  

 

Fotofans se her!!  
Af Jette, Kulturudvalget 

 
Jeg står for galleriet i Servicecentr
len og ville gerne lave det om til et 
fotogalleri. 

Det er svært at få udstillere
riet. Måske er der mange 
det. Sted-åbningstid. – næsten intet 
salg;; 

Men nu har vi det – og jeg ville ge
ne bruge det godt. 

Er der nogen der ville være intere
seret i at lave en fotoklub?

Vi kunne mødes –tale foto og la
nogle løbende udstillinger.

 

Jeg står for galleriet i Servicecentra-
len og ville gerne lave det om til et 

Det er svært at få udstillere til galle-
 årsager til 

næsten intet 

og jeg ville ger-

Er der nogen der ville være interes-
? 

tale foto og lave 
nogle løbende udstillinger. 

Og hvis der er int
kan vi sætte en artikel i Furesø
bladene. 

Er du/I interesseret
lave en 

"Prøveaften "
torsdag d. 12.3. kl. 19

Sted: Bybækterrasserne 139 E
Tlf.: 44998953

eller mail jlg@vip.cybercity.dk

Men der kan jo stadig være åben for
andre udstillinger

7

 

Og hvis der er interesse for det, så 
te en artikel i Furesø-

Er du/I interesseret, så kunne vi 

 
"Prøveaften " 

torsdag d. 12.3. kl. 1930 
Sted: Bybækterrasserne 139 E 

44998953 
eller mail jlg@vip.cybercity.dk 

 

Men der kan jo stadig være åben for 
andre udstillinger i galleriet.  
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, TMU/konulent 
og Berit, Bladudvalget 

 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

 
Andetsteds I bladet (side 11) er der 
en opstilling, som viser hvor meget 
vi i gennemsnit skal efterbetale, når 
årets varmeudgifter gøres op. Og på 
blokrådsmødet er der forslag om in-
dividualisering af a contobidraget 
for beboere, der har boet her i læn-
gere tid, så det i højere grad end nu 
afspejler det reelle forbrugsmønster. 

På forbrugssiden ser det jo fint ud; 
den eneste måned hvor vi har brugt 
mere end forventet, er i oktober. 
Men på økonomisiden er det jo mere 

problematisk, fordi vores a conto 
betalinger ikke dækker de aktuelle 
udgifter til indkøb af varme og 
varmt vand 

Men det skader jo ikke at holde sig 
orienteret om den generelle tendens 
for varmeforbruget – om ikke andet, 
så for at være lidt forberedt på, hvor 
gode (eller dårlige) vi er til at spare 
på varmen. 

Så vi fortsætter med at vise den vel-
kendte varmegraf. 
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Forbrug 2008 – 2009

Forventet Aktuelt 2007-08

Vurdering af seneste måned:  
Besparelsen i januar måned 
skyldes ca. 12 % adfærd og ca. 
88 % vejrforhold. 
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Husk AFDELINGSMØDET 
Indkaldelse til ordinært møde 3. marts 2009 

Af Blokrådets Forretningsudvalg og John, 406F, afdelingsbestyrelsesformand 

 

 

 
I forbindelse med blokrådsmødet 
tirsdag den 3. marts 2009 afholdes i 
henhold til vedtægterne for Farum 
Boligselskab obligatorisk afdelings-
møde kl. 1900. Der indkaldes her-
med til mødet med følgende dagsor-
den: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for perio-
den siden sidste møde. 

3. Godkendelse af afdelingens bud-
get for 2009-2010 - budgettet 
behandles i detaljer på det efter-
følgende blokrådsmøde. Regn-
skabet, der skal godkendes af 
Blokrådet den 8. januar 2009, 
fremlægges til orientering. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af medlemmer til afdelings-
bestyrelsen. Man kan stille op / 
lade sig opstille på selve mødet. 

Følgende er på valg: Henry, 258F, 
Gerd, 206G, Mikkel, 406B, Birger, 
403A, Berit, 44D, Torben, 403D og 
Steffen, 28B  

Herudover består afdelingsbesty-
relsen af: John, 406F, Sabine, 
74E, Jakob, 161B, Hans, 222F, 
Kirsten, 34E, Niels 112E, Per, 
15H og Mogens, 279E. 

6. Eventuelt. 
 

 

Alle beboere har adgang til og 
stemmeret på afdelingsmødet. Hver 
lejlighed har 2 stemmer. 

I forbindelse med afdelingsmødet 
indkaldes hermed til afdelingsbesty-
relsesmøde for afdelingsbestyrelses-
medlemmerne kl. 1830-1900 samt til 
nyt møde i forlængelse af blokråds-
mødet samme aften. 
 

ENERGIHJØRNET  
Du milde!!............så meget!! 

Det er beboerne selv, der bestem-
mer  temperaturen i lejlighederne 
……………selvfølgelig! 

Men det er også beboerne selv, der 
via varmeregnskabet betaler regnin-
gen til fjernvarmeværket   
……………selvfølgelig! 

Derfor kan det være nyttigt at vide, at 
hvis rumtemperaturen i lejlighederne 
hæves fra 21o C til 23o C, så stiger 
regningen til fjernvarmeværket med 
ca. 10 %. 

Det betyder pr. år: 
For en stor lejlighed ca. kr. 1.500,- 
For en lille lejlighed  ca. kr.    600,- 

Venlig hilsen 
Teknik- og Miljøudvalget 
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BR-sag 414.a:  
Driftsbudget 2009-2010 
Forslagsstiller: Blokrådets Sekretar
at på vegne af Driftsbudgetudvalget

Sammen med Midtpunktet 414 
modtager du driftsbudgetforslaget 
for 2009-2010.  

På forsiden af ”det store budget” er 
angivet, hvor stor en procentsats 
huslejen stiger med pr. 1. juli 2009 
– hvis Blokrådet vedtager budgettet. 
En huslejestigning på 6,95 % bet
der, at huslejen stiger med 46,48 kr. 
pr. kvm for almene boliger og 46,70 
kr. pr. kvm for ungdomsboliger. 

På forsiden af ”det lille budget” er et 
lagkagediagram som illustrerer hvad 
vores huslejekroner bruges til. Her 
kan man se at afdragene på lånene 
– det er nettokapitaludgifterne 
gør 19,27 %. Ejendomsskatterne 
udgør 12,66 %, og henlæggelserne 
udgør 26,20 %. Henlæggelserne er 
opsparing til imødegåelse af ko
mende udgifter. De ekstraordinære 
udgifter udgør 17,65 %, og de ha
ler primært om ydelser på lån til 
byggeskadesager. 

I almene bebyggelser skal indtæ
terne nøje svare til udgifterne. Der 
må hverken være overskud eller 

BLOKRÅDSSAGER  

Blokrådets Sekretari-
ne af Driftsbudgetudvalget 

Sammen med Midtpunktet 414 
modtager du driftsbudgetforslaget 

På forsiden af ”det store budget” er 
angivet, hvor stor en procentsats 

jen stiger med pr. 1. juli 2009 
hvis Blokrådet vedtager budgettet. 

ejestigning på 6,95 % bety-
der, at huslejen stiger med 46,48 kr. 
pr. kvm for almene boliger og 46,70 
kr. pr. kvm for ungdomsboliger.  

 

På forsiden af ”det lille budget” er et 
lagkagediagram som illustrerer hvad 
vores huslejekroner bruges til. Her 

e at afdragene på lånene 
det er nettokapitaludgifterne – ud-

gør 19,27 %. Ejendomsskatterne 
udgør 12,66 %, og henlæggelserne 
udgør 26,20 %. Henlæggelserne er 
opsparing til imødegåelse af kom-
mende udgifter. De ekstraordinære 
udgifter udgør 17,65 %, og de hand-
ler primært om ydelser på lån til 

I almene bebyggelser skal indtæg-
terne nøje svare til udgifterne. Der 
må hverken være overskud eller 

underskud. Det er derfor muligt at 
regne ud meget præcist, hvor meget 
huslejen skal stige eller falde, 
den 1. juli 2009 stiger den med 6,95 
%. 

På side 6 – under noter 
budget ” forklares hvorfor, det er 
nødvendigt med en merindtægt på 
8.116.000 kr.  

På side 2 i ”det lille budget” finder 
man et sammendrag af ”det store 
budget”. Her er op
udgifter og indtægter.

På side 3 i ”det lille budget” er en 
oversigt over de drifts
holdelsesarbejder, der skal foretages 
i år 2009-2010 samt hvor mange 
penge, der er henlagt.

Den sidste side i det lille budget er 
budgettet for antenneanlægget. Det 
vender vi tilbage til i gennemgangen 
af ”det store budget”.

GENNEMGANG AF DEN STORE 
VERSION AF BUDGETTET

Budgettet gennemgås nedenfor post 
for post. På blokrådsmødet den 3. 
marts 2009 vil Anne, vores økon
mimedarbejder i KAB, besvare o
klarende spørgsmål. Da der allerede 
har været afholdt et forberedende 
budgetmøde – hvor alle var velko
ne – vil budgettet ikke blive ge
nemgået post for post på blokråd
mødet, med mindre Blokrådet fo
langer anderledes. 

SIDE 1 
På side 1 er stam
højre kolonne står lejemålsenhede

BR-MØDE 414 
skud. Det er derfor muligt at 

regne ud meget præcist, hvor meget 
huslejen skal stige eller falde, og fra 
den 1. juli 2009 stiger den med 6,95 

under noter – i ”det store 
budget ” forklares hvorfor, det er 
nødvendigt med en merindtægt på 

På side 2 i ”det lille budget” finder 
man et sammendrag af ”det store 
budget”. Her er opført forventede 
udgifter og indtægter. 

På side 3 i ”det lille budget” er en 
oversigt over de drifts- og vedlige-

arbejder, der skal foretages 
2010 samt hvor mange 

penge, der er henlagt. 

Den sidste side i det lille budget er 
ntenneanlægget. Det 

vender vi tilbage til i gennemgangen 
af ”det store budget”. 

GENNEMGANG AF DEN STORE 
VERSION AF BUDGETTET 

Budgettet gennemgås nedenfor post 
for post. På blokrådsmødet den 3. 
marts 2009 vil Anne, vores økono-
mimedarbejder i KAB, besvare op-
klarende spørgsmål. Da der allerede 
har været afholdt et forberedende 

hvor alle var velkom-
vil budgettet ikke blive gen-

nemgået post for post på blokråds-
mødet, med mindre Blokrådet for-

 

På side 1 er stam-oplysningerne. I 
højre kolonne står lejemålsenheder-
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ne – de anvendes blandt andet til 
beregning af administrationsom-
kostningerne. I FM er der 1.645 lej-
ligheder, 6 erhvervslejemål, 6 børne-
institutioner, 529 garagebursplad-
ser og 40 kældre. 

Børneinstitutionerne dækker 
2.953,7 m2 og fællesfaciliteter 2.722 
m2. 

SIDE 2 
Oplyser, at budgettet forudsætter en 
lejeforhøjelse på 8.114.808 kr. sva-
rende til en stigning på 6,95 %. 

Årsagerne til huslejestigningen 
fremgår af noterne, der starter på 
side 5.  

SIDE 3 
105.9 NETTOKAPITALUDGIFTER 
Nettokapitaludgifterne – eller priori-
tetsydelserne – stiger med knap 
500.000 kr. i forhold til budget 
2008-2009. 

106 EJENDOMSSKATTER 
Ejendomsskatterne udgør en mer-
udgift på ca. 900.000 kr. i forhold til 
budget 2008-2009. 

107 VANDAFGIFTEN 
Vandafgiften er sat til 712.000 kr. – 
det samme lave beløb som i 2008-
2009. Her kalkuleres med, at de in-
stallerede vandmålere vil medføre 
besparelser i vandforbruget. 

109 RENOVATION 
En stigning på knap 700.000 kr. 
Pengene dækker forbrændingsafgif-

ten til Furesø Kommune og tømning 
af containerne. 

110 FORSIKRINGER 
Det drejer sig primært om bygnings-
forsikringerne, men her figurerer 
også Falck-abonnement, køretøjs-
forsikringer, ulykkesforsikringer og 
ansvarsforsikringer. Forsikringerne 
stiger med 889.000 kr. 

111 ENERGIFORBRUG 
1 Fælles strømforbrug: lys i kældre, 
på gange, på stier og veje samt 
strømforbrug til tekniske installati-
oner.  

2 Varmeudgifter til fælleslokaler er 
til fællesrum, selskabslokaler, ud-
lånte lokaler, kontorer osv.  

3 Fyringskontrol er bl.a. honorar til 
Alectia for ELO-tilsynet, som er lov-

VARMEØKONOMI  
Status pr. 31. jan. 2009: 
Variabel fjernv. kr. 11.338.172,- 
Aconto rådighed kr. 10.034.010,- 
Underskud kr. 1.304.162,- 
 
Prognose regnskab 08/09: 
Variabel fjernv. kr. 18.968.641,- 
Aconto rådighed kr. 16.476.207,- 
Underskud kr. 2.492.434,- 
 
Hvilket svarer til gennemsnitlig  
efterbetaling ved årsafslutning: 
Stor lejlighed: ca. kr. 1.800,- 
Lille lejlighed: ca. kr. 750,- 

Venlig hilsen 
Teknik- og Miljøudvalget 
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befalet, varmeingeniørbistand, m
lerservice fra Brunata.  

112 BIDRAG TIL SELSKABET
1) Administrationsbidraget, som er 
ca. 7,1 mill. kr., betales til Furesø 
Boligselskab. Pengene går til driften 
af Furesø Boligselskab. Se s
En del af driften i boligselskabet er 
forretningsførerbidraget til KAB.

2) Dispositionsfonden er lovbestemt 
– men den er stillet i bero i øjebli
ket, fordi der er opsamlet det lovb
stemte minimum i fonden. Pengene 
står i fonden i boligselskabet til 
brug for konsolidering, tab m.v. 

113.9 De offentlige og faste udgifter 
er hermed kommet op på 
29.271.000 kr. 

114 RENHOLDELSE 
Renholdelse, som dækker over eje
domsfunktionærernes løn inklusive 
sociale ydelser, sikkerhedsudgifter 
og arbejdsskadeforsikring s
trappevask, kontorhold, vindue
pudsning, skadedyrsudryddelse 
mv., beløber sig til 14.312.000 kr.

Vi springer nu til note 3 på side 8.

BLOKRÅDSSAGER  
befalet, varmeingeniørbistand, må-

ABET 
Administrationsbidraget, som er 

ca. 7,1 mill. kr., betales til Furesø 
selskab. Pengene går til driften 

af Furesø Boligselskab. Se side 7. 
En del af driften i boligselskabet er 
forretningsførerbidraget til KAB. 

Dispositionsfonden er lovbestemt 
men den er stillet i bero i øjeblik-

ket, fordi der er opsamlet det lovbe-
stemte minimum i fonden. Pengene 
står i fonden i boligselskabet til 
brug for konsolidering, tab m.v.  

113.9 De offentlige og faste udgifter 
er hermed kommet op på 

Renholdelse, som dækker over ejen-
domsfunktionærernes løn inklusive 
sociale ydelser, sikkerhedsudgifter 

ejdsskadeforsikring samt 
vask, kontorhold, vindues-

pudsning, skadedyrsudryddelse 
mv., beløber sig til 14.312.000 kr. 

Vi springer nu til note 3 på side 8. 

1 LØNNINGER 
Lønudgifterne til funktionærerne på 
kontoret og i marken. Indeholdt er 
også ATP, pensionsordninger, feri
pengefond, udgifter til tillidsmand
system, afløsning ved ferie og sy
dom, overtid, snerydning og a
bejdsskadeforsikring.

2 RENGØRING 
Pengene dækker udefra købt reng
ring, så som vinduesvask og hove
rengøring af trapper. Indeholdt er 
også rengøringsmidler.

5 TRAKTOROMKOSTNINGE
Kontoen indeholder benzin, diesel, 
olie grus til glatførebekæmpelse mv.

8000 KURSER 
Her er der afsat 300.000 kr.

8002 TELEFON 
Udgiften dækker telefoner, fax og 
internetforbindelse. 

8003 KONTORHOLD
Kontoen dækker serviceabonneme
ter til edb-udstyr og kopimaskine, 
kaffe-filtre, porto, blanketter, toile
papir, håndsæbe, julegaver, kugl
penne, clips, mødeudgifter, fløde, 
tryksager, kuverter, reparationer, 
møbler osv. 

8004 EDB 
Her påregnes en merudgift i forhold 
til sidste budgetår. 

8006 MÅTTESERVICE
Udskiftning og rengøring af måtte
ne i Servicecentralen.
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Lønudgifterne til funktionærerne på 
kontoret og i marken. Indeholdt er 
også ATP, pensionsordninger, ferie-
engefond, udgifter til tillidsmands-
system, afløsning ved ferie og syg-
dom, overtid, snerydning og ar-
bejdsskadeforsikring. 

Pengene dækker udefra købt rengø-
ring, så som vinduesvask og hoved-

ring af trapper. Indeholdt er 
også rengøringsmidler. 

5 TRAKTOROMKOSTNINGER 
Kontoen indeholder benzin, diesel, 
olie grus til glatførebekæmpelse mv. 

Her er der afsat 300.000 kr. 

Udgiften dækker telefoner, fax og 
internetforbindelse.  

8003 KONTORHOLD 
Kontoen dækker serviceabonnemen-

udstyr og kopimaskine, 
filtre, porto, blanketter, toilet-

papir, håndsæbe, julegaver, kugle-
penne, clips, mødeudgifter, fløde, 

rter, reparationer, 

Her påregnes en merudgift i forhold 
 

MÅTTESERVICE 
Udskiftning og rengøring af måtter-
ne i Servicecentralen. 
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8012 UDRYDDELSE AF SKADEDYR
Beløbet indeholder dels rotteb
kæmpelsesgebyr til kommunen og 
dels bekæmpelse af møl, sølvkræ, 
kakerlakker og andre proteinholdige 
insekter i Farum Midtpunkt

8099 RENHOLDELSE, DIVERSE
Kontoen dækker vaccinationer af 
ejendomsfunktionærerne bl.a. mod 
smitsom leverbetændelse. Det er 
vanvittig vigtigt af hensyn til de a
satte, at beboerne pakker ituslået 
glas og skarpe metalgenstande o
hyggeligt ind i f.eks. en tom mælk
karton med gamle aviser i. Kanyler 
skal afleveres på apotek eller i kan
lebokse. Medicinrester skal afleveres 
på apotek – og kemi på genbrug
stationen på Gammel-gårdsvej. 

Tilbage til side 3  

115 ALMINDELIG VEDLI
DELSE 
I lighed med sidste budget
tes 2 mill. kr. I virkeligheden burde 
en sådan konto ikke eksistere. Alle 
udgifter til vedligeholdelse burde 
være velplanlagte og figurere på den 
konto, der hedder ”Planlagt vedlig
holdelse”. Men i løbet af et år sker 
der alligevel en række uvented
ting, der gør, at man er nødt til at 

BLOKRÅDSSAGER  
KADEDYR 

Beløbet indeholder dels rottebe-
kæmpelsesgebyr til kommunen og 
dels bekæmpelse af møl, sølvkræ, 

ker og andre proteinholdige 
insekter i Farum Midtpunkt. 

8099 RENHOLDELSE, DIVERSE 
Kontoen dækker vaccinationer af 
ejendomsfunktionærerne bl.a. mod 
smitsom leverbetændelse. Det er 
vanvittig vigtigt af hensyn til de an-
satte, at beboerne pakker ituslået 
glas og skarpe metalgenstande om-

om mælke-
karton med gamle aviser i. Kanyler 

afleveres på apotek eller i kany-
se. Medicinrester skal afleveres 

og kemi på genbrugs-
gårdsvej.  

115 ALMINDELIG VEDLIGEHO-

I lighed med sidste budgetår afsæt-
tes 2 mill. kr. I virkeligheden burde 
en sådan konto ikke eksistere. Alle 
udgifter til vedligeholdelse burde 
være velplanlagte og figurere på den 
konto, der hedder ”Planlagt vedlige-

delse”. Men i løbet af et år sker 
der alligevel en række uventede 
ting, der gør, at man er nødt til at 

have en sådan hovsa
skellige former for reparationer.

På kontoen skjuler der sig rigtigt 
mange penge til udbedring af hæ
værk mv.  

116 PLANLAGT  
VEDLIGEHOLDELSE
Der skal i budget 2009
ca. 21,5 mill. kr. til at imødegå de 
planlagte arbejder og fornyelser. På 
denne konto budgetteres med nul 
kroner, fordi udgifterne jo afholdes 
af de opsparede midler. Først i 
regnskabet for 2009
aflæse forbruget. I langtidsbudgettet 
er opført hvilke poster man regner 
med at anvende pengene på. 

117 ISTANDSÆTTELSE 
VED FRAFLYTNING
Udgifter vedrørende istandsættelse 
ved fraflytninger tages jo af henlæ
gelserne – og derfor budgetteres her 
med et nul. 

118 SÆRLIGE AKTIVITE

1 VASKERIANLÆG
De forventede udgifter er opgjort til 
722.000 kr. Indtægterne findes på 
side 5 og er på 650.000 kr. 
8, note 4. Det forhøjede beløb til v
skeridriften skyldes hovedsagelig et 
større el-forbrug og højere udgifter 
til sæbe. 

3 SELSKABSLOKALERNE
Udgifter ved at driv
lerne er opgjort til 109.000 kr.  På 
side 5 er der budgetterede med en 
indtægt på 27.000 kr. Selskabslok
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hovsa-konto til for-
skellige former for reparationer. 

På kontoen skjuler der sig rigtigt 
mange penge til udbedring af hær-

 
DELSE 

Der skal i budget 2009-2010 bruges 
mill. kr. til at imødegå de 

te arbejder og fornyelser. På 
denne konto budgetteres med nul 
kroner, fordi udgifterne jo afholdes 
af de opsparede midler. Først i 

bet for 2009- 2010 kan man 
aflæse forbruget. I langtidsbudgettet 

poster man regner 
med at anvende pengene på.  

117 ISTANDSÆTTELSE  
VED FRAFLYTNING 
Udgifter vedrørende istandsættelse 
ved fraflytninger tages jo af henlæg-

og derfor budgetteres her 

118 SÆRLIGE AKTIVITETER 

1 VASKERIANLÆG 
dgifter er opgjort til 

722.000 kr. Indtægterne findes på 
side 5 og er på 650.000 kr. – se side 
8, note 4. Det forhøjede beløb til va-
skeridriften skyldes hovedsagelig et 

forbrug og højere udgifter 

3 SELSKABSLOKALERNE 
Udgifter ved at drive selskabsloka-
lerne er opgjort til 109.000 kr.  På 
side 5 er der budgetterede med en 
indtægt på 27.000 kr. Selskabsloka-
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lerne ender med en nettoudgift på 
82.000 kr. – se side 8, note 5. 

119 DIVERSE UDGIFTER 
Er specificeret på side 9, note 6. I 
virkeligheden udgør disse udgifter jo 
kun en lille del af det samlede bu
get – det, der gør dem interessante, 
er, at det stort set er de eneste u
gifter, som beboerdemokratiet har 
indflydelse på. Derfor følger nu en 
forklaring på samtlige konti. Der er i 
øvrigt erfaring for, at regnskabet for 
konto 119 altid ender bedre end 
budgetteret. 

1 KONTINGENT TIL BL 
Pengene dækker vores kontingent til 
Boligselskabernes Landsforening 
en slags fagforening for os. BL taler 
vores sager over for lovgiverne 
har jo bl.a. medvirket meget aktivt 
til gennemførelse af byggeskadelo
givningen og har også spillet en rolle 
i vores fjernvarmesag. Modsæ
ningsvis Lejernes Landsorganisat
on, som primært beskæftiger sig 
med og har ekspertise om private 
udlejningsboliger, så har BL alme
nyttige boliger som speciale.

2 BEBOERMØDER 
Omfatter udgifter i forbindelse med 
udvalgs- og blokrådsmøder. Beløbet 
dækker vand, kaffe, te, sukker, 
mælk, engangsservice mv. 

BLOKRÅDSSAGER  
lerne ender med en nettoudgift på 

se side 8, note 5.  

 
Er specificeret på side 9, note 6. I 

n udgør disse udgifter jo 
kun en lille del af det samlede bud-

det, der gør dem interessante, 
er, at det stort set er de eneste ud-
gifter, som beboerdemokratiet har 

se på. Derfor følger nu en 
forklaring på samtlige konti. Der er i 

ng for, at regnskabet for 
konto 119 altid ender bedre end 

Pengene dækker vores kontingent til 
Boligselskabernes Landsforening – 
en slags fagforening for os. BL taler 
vores sager over for lovgiverne – og 

et meget aktivt 
til gennemførelse af byggeskadelov-
givningen og har også spillet en rolle 
i vores fjernvarmesag. Modsæt-
ningsvis Lejernes Landsorganisati-
on, som primært beskæftiger sig 
med og har ekspertise om private 
udlejningsboliger, så har BL almen-

e boliger som speciale. 

 

Omfatter udgifter i forbindelse med 
og blokrådsmøder. Beløbet 

dækker vand, kaffe, te, sukker, 
 

3000 TILSKUD TIL FES
Her er afsat et symbolsk beløb, ti
skud til fester og øvrige 
er rykket ind under 8158 mødeu
gifter udvalg. 

3001 BEBOERFORMÅL, B
Kontoen handler om de penge, der 
sendes ud til blokkenes disposit
ons-konti til brug for f.eks. inventar 
i fællesrum, vedligeholdelse af fæ
lesrum, indkøb af fælles inventa
boremaskiner og andet fælles vær
tøj, fester for børn og voksne, pla
ter til fællesterrassen, grill, musik 
mv. Budgettet afspejler det forve
tede forbrug af penge, som er indb
talt på blokkenes konti.

4 AFDELINGSBESTYRELSEN
Blokrådet. Det er de penge, d
ster at drive beboerdemokratiet. Vi 
ligger på landsgennemsnittet. Når 
det lykkes at holde udgifterne nede 
til trods for de omfattende beboe
demokratiske aktiviteter, hænger 
det bl.a. sammen med, at ingen får 
noget for deres indsats. Andre st
der får eksempelvis formanden 
dækket taxaudgifter, børnepa
ningsudgifter, telefon mv..

Rådighedsbeløbet er delt ud på de 
nedenstående konti.

4002 Kursusudgifterne indeholder 
15.000 kr. til eksterne kurser, ko
gresdeltagelse og konferencer for de 
aktive i beboerdemo
i nogle år ikke været særlig pop
lært at tage på beboerkurserne, men 
udviklingen kan vende og vi skal 
passe på ikke at isolere os i beboe
demokratisk selvtilstræ
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3000 TILSKUD TIL FESTER MV 
Her er afsat et symbolsk beløb, til-
skud til fester og øvrige aktiviteter 
er rykket ind under 8158 mødeud-

3001 BEBOERFORMÅL, BLOKKE 
Kontoen handler om de penge, der 
sendes ud til blokkenes dispositi-

konti til brug for f.eks. inventar 
i fællesrum, vedligeholdelse af fæl-
lesrum, indkøb af fælles inventar, 
boremaskiner og andet fælles værk-
tøj, fester for børn og voksne, plan-
ter til fællesterrassen, grill, musik 
mv. Budgettet afspejler det forven-
tede forbrug af penge, som er indbe-
talt på blokkenes konti. 

4 AFDELINGSBESTYRELSEN 
Blokrådet. Det er de penge, det ko-
ster at drive beboerdemokratiet. Vi 
ligger på landsgennemsnittet. Når 
det lykkes at holde udgifterne nede 
til trods for de omfattende beboer-
demokratiske aktiviteter, hænger 
det bl.a. sammen med, at ingen får 
noget for deres indsats. Andre ste-

ksempelvis formanden 
dækket taxaudgifter, børnepas-
ningsudgifter, telefon mv.. 

Rådighedsbeløbet er delt ud på de 
nedenstående konti. 

Kursusudgifterne indeholder 
15.000 kr. til eksterne kurser, kon-

tagelse og konferencer for de 
aktive i beboerdemokratiet. Det har 
i nogle år ikke været særlig popu-
lært at tage på beboerkurserne, men 
udviklingen kan vende og vi skal 
passe på ikke at isolere os i beboer-
demokratisk selvtilstrækkelighed.  
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4003 Kontorartikler dækker konto
artikler til sekretariat, udvalge
forbrug af kontorartikler m.m. U
giften er lavere budgetteret end si
ste år. 

4009 En lidt blandet affære 
år bruges stort set ingenting, men af 
og til skal der købes en ny stol, en 
ny reol eller andre former for inve
tar. 

4013 Rengøring af konto
kale og toiletter. 

4014 På denne konto finder man 
udgiften til Blokrådets Sekretariat. 

4021 Telefon, fax og internetforbi
delse dækker både sekretariatets og 
udvalgenes forbrug. 

4099 Diverse udgifterne er lidt 
sammenskrab fra andre konti.

BLOKRÅDSSAGER  
Kontorartikler dækker kontor-

artikler til sekretariat, udvalgenes 
forbrug af kontorartikler m.m. Ud-
giften er lavere budgetteret end sid-

lidt blandet affære – nogle 
år bruges stort set ingenting, men af 
og til skal der købes en ny stol, en 
ny reol eller andre former for inven-

Rengøring af kontor, mødelo-

På denne konto finder man 
udgiften til Blokrådets Sekretariat.  

Telefon, fax og internetforbin-
delse dækker både sekretariatets og 

Diverse udgifterne er lidt 
sammenskrab fra andre konti. 

8003 Diverse gebyrer er portoo
kostninger mv. 

8121 Der er ikke sat penge af til 
annoncer. 

8131 Der er afsat 5.000 kr. til r
præsentationsudgifter

8158 Her finder man en række u
gifter til udvalgenes arbejde. Udva
gene har til driftsbudgetudvalget 
indgivet ønsker om penge til børne
og ungearrangementer, forskellige 
forsøg, tryksager, konsulentbistand, 
pr-aktiviteter mv.

Bemærk! De budgetterede udgifter 
er opdelt i 2 kategorier:
a. Beløb, der kun kan frigives ved 
blokrådssag.  

b. Beløb, der kan anvises ved he
vendelse til blokrådssekretæren.

8205 De 5.000 kr. er en halvering af 
budgetsatsen fra sidste år. Beløbet 
dækker forskellige små udgifter til 
pjecer, kopier, tegninger mv. 

8242 Her figurerer så udgifterne til 
trykningen af ”Midtpunktet” samt 
de øvrige tryksager, de
fra beboerdemokratiet. Her findes 
også udgifter til dørskilte, vedlig
holdelse af lamineringsmaskiner, 
printere mv. Her figurerer også in
køb af papir og kuverter til beboe
demokratiets brug. Indtægten på 
denne konto skyldes salg af kopier, 
dørskilte mv.  

8251 Kontoen dækker diverse fagli
teratur og pjecer til udvalgene og 
sekretariatet. 
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verse gebyrer er portoom-

Der er ikke sat penge af til 

Der er afsat 5.000 kr. til re-
præsentationsudgifter 

Her finder man en række ud-
gifter til udvalgenes arbejde. Udval-
gene har til driftsbudgetudvalget 

om penge til børne- 
gementer, forskellige 

forsøg, tryksager, konsulentbistand, 
aktiviteter mv. 

Bemærk! De budgetterede udgifter 
er opdelt i 2 kategorier: 
Beløb, der kun kan frigives ved 

 
Beløb, der kan anvises ved hen-

il blokrådssekretæren. 

De 5.000 kr. er en halvering af 
budgetsatsen fra sidste år. Beløbet 
dækker forskellige små udgifter til 
pjecer, kopier, tegninger mv.  

Her figurerer så udgifterne til 
trykningen af ”Midtpunktet” samt 
de øvrige tryksager, der udsendes 
fra beboerdemokratiet. Her findes 
også udgifter til dørskilte, vedlige-
holdelse af lamineringsmaskiner, 
printere mv. Her figurerer også ind-
køb af papir og kuverter til beboer-
demokratiets brug. Indtægten på 
denne konto skyldes salg af kopier, 

Kontoen dækker diverse faglit-
teratur og pjecer til udvalgene og 
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8311 Her figurerer lønnen til Ivan, 
som sørger for, at Varmestuen k
rer. 

8731 Udgifterne dækker teknisk 
support af Blokrådets IT-udstyr

8732 Vedligeholdelse af B
IT-udstyr. 

8990 Her dækkes diverse udgifter 
vedr. studiekontrol af beboerne i 
ungdomsboligerne. Én gang årligt 
skal det kontrolleres, om de unge 
beboere opfylder lovens krav om, at 
de er aktive studerende, for at ku
ne blive boende i de pågældend
liger. Her gemmer sig også løn til 
vores omdeler, der går rundt med 
”Midtpunktet”, plakater, Beboerbl
det mv. 

Hermed ender konto Diverse Udgi
ter på 2.143.000 kr. 

Tilbage til side 3. 

BLOKRÅDSSAGER  
Her figurerer lønnen til Ivan, 

som sørger for, at Varmestuen kø-

Udgifterne dækker teknisk 
udstyr 

Vedligeholdelse af Blokrådets 

Her dækkes diverse udgifter 
vedr. studiekontrol af beboerne i 

boligerne. Én gang årligt 
skal det kontrolleres, om de unge 
beboere opfylder lovens krav om, at 
de er aktive studerende, for at kun-
ne blive boende i de pågældende bo-
liger. Her gemmer sig også løn til 
vores omdeler, der går rundt med 
”Midtpunktet”, plakater, Beboerbla-

Hermed ender konto Diverse Udgif-

 

8999 UFORUDSETE UDGI
NINGER 
Denne konto bruges som "buffer" 
og der afsættes normalt omkring 
400.000 kr. Regnskabsmæssigt går 
denne konto jo altid i nul, idet pe
gene i årets løb siver hen på de ko
ti, som man overskrider.

SIDE 4 HENLÆGGELSER
Her fortsætter den tilsyneladende 
endeløse strøm af udgifter. I note 7, 
side 10 er henlæggelserne oplistet.

120 PLANLAGT OG PERI
VEDLIGEHOLDELSE
Den første henlæggelse på side 4 er 
planlagt og periodisk vedligeholde
se. Her anbefales det, at vi henlæ
ger 27,5 mill. kr. Hvis man bladrer 
om til side 4 i langtidsbudgettets 
likviditetsskema, kan man se, at vi i 
de kommende 4-5 år har en slutsa
do på henlæggelserne, som er ret 
lav. 

Som en god tommelfingerregel plejer 
man at sige, at der skal stå 25% af 
årets lejeindtægter som likvide mi
ler. Det vil derfor være yderst pr
blematisk at henlægge færre midler 
på planlagt og periodisk vedligeho
delse end de anbefalede 27,5 mill. 
kr. 

Når man snakker om likviditet, kan 
man så se, at saldoen begynder at 
gå i positiv retning. De store he
læggelser skyldes blandt andet, at vi 
i forbindelse med byggeskadesagen 
har forpligtet os til et 30 års vedl
geholdelsesprogram, som der er e
treret med Pihl AS om. FM er sål
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8999 UFORUDSETE UDGIFTSSTIG-

Denne konto bruges som "buffer" – 
og der afsættes normalt omkring 
400.000 kr. Regnskabsmæssigt går 
denne konto jo altid i nul, idet pen-
gene i årets løb siver hen på de kon-
ti, som man overskrider. 

SIDE 4 HENLÆGGELSER 
Her fortsætter den tilsyneladende 
endeløse strøm af udgifter. I note 7, 
ide 10 er henlæggelserne oplistet. 

120 PLANLAGT OG PERIODISK 
VEDLIGEHOLDELSE 
Den første henlæggelse på side 4 er 
planlagt og periodisk vedligeholdel-
se. Her anbefales det, at vi henlæg-
ger 27,5 mill. kr. Hvis man bladrer 
om til side 4 i langtidsbudgettets 
kviditetsskema, kan man se, at vi i 

5 år har en slutsal-
do på henlæggelserne, som er ret 

Som en god tommelfingerregel plejer 
man at sige, at der skal stå 25% af 
årets lejeindtægter som likvide mid-
ler. Det vil derfor være yderst pro-

sk at henlægge færre midler 
på planlagt og periodisk vedligehol-
delse end de anbefalede 27,5 mill. 

Når man snakker om likviditet, kan 
man så se, at saldoen begynder at 
gå i positiv retning. De store hen-
læggelser skyldes blandt andet, at vi 

med byggeskadesagen 
har forpligtet os til et 30 års vedli-
geholdelsesprogram, som der er en-
treret med Pihl AS om. FM er såle-
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des forpligtet både over for myndi
heder og Pihl til at gennemføre dette 
program. 

122 ISTANDSÆTTELSE V
FRAFLYTNING (B-ORDNINGEN)
1 Fælleskonto. Her figurerer opsp
ringen til "slid og ælde
Når folk flytter, skal de selv betale 
for decideret misligholdelse og hæ
værk på lejligheden. Misligholdelse 
er blandt andet manglende vedlig
holdelse i boperioden af gulvene 
med lak. 

2 Indvendig vedligeholdelse. Kont
en bruges til at spare op til indve

BLOKRÅDSSAGER  
des forpligtet både over for myndig-
heder og Pihl til at gennemføre dette 

122 ISTANDSÆTTELSE VED 
ORDNINGEN) 

Fælleskonto. Her figurerer opspa-
ringen til "slid og ælde-kontoen". 
Når folk flytter, skal de selv betale 
for decideret misligholdelse og hær-
værk på lejligheden. Misligholdelse 
er blandt andet manglende vedlige-

boperioden af gulvene 

 

Indvendig vedligeholdelse. Konto-
en bruges til at spare op til indven-

dig vedligeholdelse i lejlighederne. 
Det handler om de penge, som deles 
ud på de enkelte lejligheders vedl
geholdelseskonti. Pengene kan b
boerne individuelt anvende til en 
række mindre ve
bejder i lejlighederne: fortrinsvis l
kerings- og malingsarbejder.

123 TAB VED LEJELEDI
FRAFLYTNINGER
Pengene på denne konto dækker 
fraflytningsregninger og primært l
jetab for beboere, som holder op 
med at betale huslejen.

124 ANDRE HENLÆGGELSER
Henlæggelserne eller opsparingerne 
om man vil er på 34.672.000 kr.

De samlede ordinære udgifter løber 
hermed op i 109.129.000 kr. Vi h
ster videre til de ekstraordinære u
gifter: 

125 YDELSER VEDR. LÅ
FORBEDRINGSARBEJDER
De 302.000 kr. er
gene på lånene til køkkenmodern
sering, som beboerne har fået. De 
modsvares af tilsvarende indtægter i 
form af forøget leje fra de pågælde
de beboere. 

126 AFSKRIVNING
Det drejer sig om afskrivning på 
etablering af vandmålere og pos
kasser. 

127 YDELSE PÅ BYGGES
LÅN 
Det er afdrag på byggeskadesagen.
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dig vedligeholdelse i lejlighederne. 
Det handler om de penge, som deles 
ud på de enkelte lejligheders vedli-
geholdelseskonti. Pengene kan be-
boerne individuelt anvende til en 
række mindre vedligeholdelsesar-
bejder i lejlighederne: fortrinsvis la-

og malingsarbejder. 

123 TAB VED LEJELEDIGHED OG 
FRAFLYTNINGER 
Pengene på denne konto dækker 
fraflytningsregninger og primært le-
jetab for beboere, som holder op 
med at betale huslejen. 

HENLÆGGELSER 
Henlæggelserne eller opsparingerne 
om man vil er på 34.672.000 kr. 

De samlede ordinære udgifter løber 
hermed op i 109.129.000 kr. Vi ha-
ster videre til de ekstraordinære ud-

125 YDELSER VEDR. LÅN TIL 
FORBEDRINGSARBEJDER 
De 302.000 kr. er udgifter til afdra-
gene på lånene til køkkenmoderni-
sering, som beboerne har fået. De 
modsvares af tilsvarende indtægter i 
form af forøget leje fra de pågælden-

126 AFSKRIVNING 
Det drejer sig om afskrivning på 
etablering af vandmålere og post-

127 YDELSE PÅ BYGGESKADE-

Det er afdrag på byggeskadesagen. 
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128 YDELSE PÅ OMBYG-
NINGSLÅN 
Det er ydelserne på ombygning af 
f.eks. hyblerne/ungdomsboligerne.

131 ANDRE RENTER 
Der forventes ikke andre renter.

132 YDELSE DRIFTSSTØTTE
Vi fik i 1988 et lån på ca. 30 mill. 
kr. til at dække et afgrundsdybt hul 
i henlæggelseskassen. Her finder vi 
endnu et afdrag på dette lån. 

150 UDGIFTER OG  
OVERSKUD I ALT 
Udgift og overskud udgør 
132.350.000 kr. 
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Det er ydelserne på ombygning af 
f.eks. hyblerne/ungdomsboligerne. 

Der forventes ikke andre renter. 

TTE 
å ca. 30 mill. 

kr. til at dække et afgrundsdybt hul 
læggelseskassen. Her finder vi 

endnu et afdrag på dette lån.  

overskud udgør 

 

SIDE 5 INDTÆGTER
Indtægter og underskud udgør ti
svarende 132.350.000 kr. 

Farum Midtpunkts budget skal løbe 
rundt af sig selv: der må ikke være 
overskud eller underskud.

201 BOLIGAFGIFTER OG
1 Det er lejeindtægterne fra alle de 
almindelige lejligheder og ungdom
boliger med det nuværende lejen
veau. 

2 Lejeindtægterne fra beboerhote
værelserne med det nuværende l
jeniveau.  

3 Erhvervslejen dækker lejeindtæ
terne fra Nærbiksen, Spisehuset, 
tandlæge, lægehus mv. 

4 Institutioner dækker lejeindtæ
terne fra børnehaver og vuggestuer.

5 Kældre mv. er lagerrum der fo
trinsvis udlejes til de håndværk
firmaer, som arbejder i Farum 
Midtpunkt.  

6 Indtægten ved udlejningen af g
rageburene.  

7 Indtægten ved forbedringsarbejder 
omfatter de moderniserede køkk
ner  

202 RENTER 
Renteindtægterne forventes at stige. 
Hovedparten af ren
stammer fra vores obligationsb
holdning. 

BR-MØDE 414 
SIDE 5 INDTÆGTER 
Indtægter og underskud udgør til-

350.000 kr.  

Farum Midtpunkts budget skal løbe 
rundt af sig selv: der må ikke være 
overskud eller underskud. 

201 BOLIGAFGIFTER OG LEJE 
1 Det er lejeindtægterne fra alle de 
almindelige lejligheder og ungdoms-
boliger med det nuværende lejeni-

terne fra beboerhotel-
værelserne med det nuværende le-

3 Erhvervslejen dækker lejeindtæg-
terne fra Nærbiksen, Spisehuset, 

ge, lægehus mv.  

4 Institutioner dækker lejeindtæg-
terne fra børnehaver og vuggestuer. 

5 Kældre mv. er lagerrum der for-
nsvis udlejes til de håndværks-

firmaer, som arbejder i Farum 

6 Indtægten ved udlejningen af ga-

7 Indtægten ved forbedringsarbejder 
omfatter de moderniserede køkke-

Renteindtægterne forventes at stige. 
Hovedparten af renteindtægterne 
stammer fra vores obligationsbe-
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203 ANDRE INDTÆGTER
Tilskud fra Furesø Boligselskab til 
udskiftning af gyngende gulve på 
825.000 kr. 

Vaskeriindtægten – her budgetteres 
med samme beløb som i foregående 
budgetår. 

Selskabslokalerne forventes i 2009
2010 at indbringe 27.000 kr.

Der blev for et par år siden indgået 
en aftale til en fast pris med Farum 
Bytorv for, at vi bringer de bytorv
vogne tilbage, som beboerne under 
risiko for strafansvar slæber med 
hjem. Her budgetteres med 60.000 
kr. 

Tilskud fra Genbrugsen udgør 
budget for 2009-2010 i alt 90.000 
kr. 

Det bringer de ordinære indtægter 
op på 124.234.000 kr. 
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203 ANDRE INDTÆGTER 
Tilskud fra Furesø Boligselskab til 
udskiftning af gyngende gulve på 

her budgetteres 
med samme beløb som i foregående 

entes i 2009-
2010 at indbringe 27.000 kr. 

Der blev for et par år siden indgået 
en aftale til en fast pris med Farum 
Bytorv for, at vi bringer de bytorvs-
vogne tilbage, som beboerne under 
risiko for strafansvar slæber med 
hjem. Her budgetteres med 60.000 

Tilskud fra Genbrugsen udgør – i 
2010 i alt 90.000 

Det bringer de ordinære indtægter 

210 NØDVENDIG MERIND
UNDERSKUD 
For at indtægterne skal modsvare 
udgifterne, skal der tillægges 
8.116.000 kr. mere i kassen

SIDE 6 
Indeholder en specifikation af de 
merudgifter og besparelser, der p
virker budgettet. 

SIDE 7-11 
Indeholder de noter, som løbende er 
omtalt i budgetgennemgangen..

SIDE 12 
Her kan man aflæse, hvad de fo
skellige lejlighedstyper stiger med 
pr. 1. juli 2009.  

Bemærk! Bogstavbetegnelserne 
dækker over lejlighedstypen og ikke 
postadressen. 

LANGTIDSBUDGETTET

Bagerst i ”det store budget” er lan
tidsbudgettet. Det er et arbejdsre
skab til brug for planlægning af b
de den langsigtede økonomiske u
vikling og den praktiske afvikling af 
vedligeholdelsesarbejder og fornye
ser. 

På side 4 – pkt. LIKVIDITET 
går, at der den 1.7.2009 står 
25.517.000 kr. på ”sparekasseb
gen”. I årets løb bruger vi 
21.593.000 kr. Årets saldo før he
læggelser udgør 3.924.000 kr. 

Alle tal i langtidsbudgettet er i n
tids-kroner. 
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For at indtægterne skal modsvare 
udgifterne, skal der tillægges 
8.116.000 kr. mere i kassen.  

Indeholder en specifikation af de 
merudgifter og besparelser, der på-

 

Indeholder de noter, som løbende er 
omtalt i budgetgennemgangen.. 

Her kan man aflæse, hvad de for-
skellige lejlighedstyper stiger med 

 

Bemærk! Bogstavbetegnelserne 
dækker over lejlighedstypen og ikke 

LANGTIDSBUDGETTET 

Bagerst i ”det store budget” er lang-
tidsbudgettet. Det er et arbejdsred-
skab til brug for planlægning af bå-
de den langsigtede økonomiske ud-

den praktiske afvikling af 
vedligeholdelsesarbejder og fornyel-

pkt. LIKVIDITET – frem-
går, at der den 1.7.2009 står 
25.517.000 kr. på ”sparekassebo-
gen”. I årets løb bruger vi 
21.593.000 kr. Årets saldo før hen-
læggelser udgør 3.924.000 kr.  

Alle tal i langtidsbudgettet er i nu-
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Hvis man kigger på linjen ”Saldo at 
overføre”, kan man se udviklingen 
frem til 2017-2018.  

ANTENNEBUDGETTET 

Lovgivningsmæssigt er antennebu
gettet adskilt fra huslejen, da udgi
terne ikke medtages i beregnin
evt. boligsikring/boligydelse. Bu
gettet må endvidere kun indeholde 
kendte udgifter, hvilket medfører at 
man ikke kan budgettere med pla
lagte ”nye tallerkener”.  

Administrationsbidraget er til KAB. 
De betaler vores regninger, opkr
ver Copy-dan afgiften mv.  

Serviceaftalen er kontrakten med 
Stofa. De vedligeholder vores anlæg 
og kommer styrtende, når der er 
driftsforstyrrelser. 

Køb af danske og udenlandske TV
kanaler, dækker over diverse abo
nementsafgifter til vores ”tv

I henhold til lovgivning skal henlæ
ge til fornyelser – 10 % – og det gør 
vi så. Det er de 83.000 kr. 

Alt i alt skal vi i 2009-2010 betale 
202 kr. om måneden for de cirka 35 
TV-kanaler. 

Huslejekonsekvenser: 

Budgetforslaget indebærer en husl
jestigning på 477 kr. pr. måned for 
en stor lejlighed og tilsvarende 234 
kr. for en lille.  

Stigningen for de øvrige lejligheder 
er angivet i ”det store budget” side 
12. 
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Hvis man kigger på linjen ”Saldo at 
overføre”, kan man se udviklingen 

Lovgivningsmæssigt er antennebud-
gettet adskilt fra huslejen, da udgif-
terne ikke medtages i beregning af 
evt. boligsikring/boligydelse. Bud-
gettet må endvidere kun indeholde 
kendte udgifter, hvilket medfører at 
man ikke kan budgettere med plan-

Administrationsbidraget er til KAB. 
De betaler vores regninger, opkræ-

 

Serviceaftalen er kontrakten med 
Stofa. De vedligeholder vores anlæg 
og kommer styrtende, når der er 

Køb af danske og udenlandske TV-
kanaler, dækker over diverse abon-
nementsafgifter til vores ”tv-pakke”.  

ng skal henlæg-
og det gør 
 

2010 betale 
202 kr. om måneden for de cirka 35 

Budgetforslaget indebærer en husle-
jestigning på 477 kr. pr. måned for 
n stor lejlighed og tilsvarende 234 

Stigningen for de øvrige lejligheder 
er angivet i ”det store budget” side 

Afstemningstema:
Blokrådet vedtager det foreslåede 
budget for 2009 – 2010.

BR-sag 414.b: A conto indbetali
ger - varme 
Forslagsstiller: Driftsbudgetudvalget

I flere sammenhænge har der været 
stillet spørgsmål ved størrelsen på 
de nuværende a conto indbetalinger 
omkring varme- og vandforbrug. Da 
ikke alle lejemål har et ens fo
brugsmønster, er der ofte temmelig 
store forbrugsudsving. Følgevir
ningen er, at nogle får en efterre
ning – andre får penge tilbage.

For lejere, der har boet i den samme 
bolig i en årrække, vil det fremover 
være muligt at sætte a conto indb
talingerne mere præcis
hvor a conto beløbet fastsættes i 
forhold til lejlighedstype. Rent a
ministrativt kan det lade sig gøre, 
hvis Blokrådet vedtager at opgrad
re fra nedsat produktpakke til ful
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Blokrådet vedtager det foreslåede 
2010. 

A conto indbetalin-

Forslagsstiller: Driftsbudgetudvalget 

I flere sammenhænge har der været 
stillet spørgsmål ved størrelsen på 
de nuværende a conto indbetalinger 

og vandforbrug. Da 
ikke alle lejemål har et ens for-

er, er der ofte temmelig 
store forbrugsudsving. Følgevirk-
ningen er, at nogle får en efterreg-

andre får penge tilbage. 

 

For lejere, der har boet i den samme 
bolig i en årrække, vil det fremover 
være muligt at sætte a conto indbe-
talingerne mere præcist end nu, 
hvor a conto beløbet fastsættes i 
forhold til lejlighedstype. Rent ad-

tivt kan det lade sig gøre, 
hvis Blokrådet vedtager at opgrade-
re fra nedsat produktpakke til fuld-
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pakkeløsning. Vedtager blokrådet 
individuel a conto indbetaling for 
varme- og vandforbrug, vil KAB fra 
juli 2009 sætte a conto beløbet i 
forhold til lejemålets forventede fo
brugsmønster. Ønsker man 
eller anden årsag – at betale et høj
re a conto beløb, kan det klares via 
et telefonopkald til KAB. 

Forskellen mellem den nuværende 
nedsatte produktpakke og fuldpa
ken er 16 kr. pr. lejemål pr. år. 

Med en fuldpakkeløsning vil KAB, 
foruden de aftaler vi har i dag, 
håndtere: klagebehandling og beb
erklagenævnssager, udarbejde bu
get for det kommende års varme
vandforbrug samt varsle ændringer 
af periodens a conto indbetalinge
ne. 

Huslejekonsekvenser: 
Ingen, forhøjelsen dækkes af red
ceret konsulenthonorar. 

Afstemningstema: 
Blokrådet vedtager fuld produk
pakke for udarbejdelse af grun
regnskabet for vand og varme.

BR-sag 414.c: Ventilationsanlæg
Forslagsstiller: Baldur, 273F

I umiddelbar forlængelse af Baldurs 
blokrådssag bringes notater fra 
tia og Ole Andersen med rel
sagen. Husmøderne opfordres til at 
tage disse notater med i overvejelse
ne, når sagen behandles. 

Venlig hilsen 
BR-FU og Bladudvalget 
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pakkeløsning. Vedtager blokrådet 
individuel a conto indbetaling for 

og vandforbrug, vil KAB fra 
juli 2009 sætte a conto beløbet i 
forhold til lejemålets forventede for-
brugsmønster. Ønsker man – af en 

at betale et høje-
re a conto beløb, kan det klares via 

nuværende 
nedsatte produktpakke og fuldpak-
ken er 16 kr. pr. lejemål pr. år.  

Med en fuldpakkeløsning vil KAB, 
foruden de aftaler vi har i dag, 
håndtere: klagebehandling og bebo-
erklagenævnssager, udarbejde bud-
get for det kommende års varme- og 

samt varsle ændringer 
af periodens a conto indbetalinger-

dækkes af redu-

vedtager fuld produkt-
pakke for udarbejdelse af grund-
regnskabet for vand og varme. 

Ventilationsanlæg 
Baldur, 273F 

I umiddelbar forlængelse af Baldurs 
blokrådssag bringes notater fra Alec-

relevans for 
sagen. Husmøderne opfordres til at 

r med i overvejelser-

I Februar udgaven af Midtpunktet 
kan man læse at Midtpunktet er 
utroooligt energibevist. Men det er 
en sandhed med modifikationer. Vi 
er i gang med at installere et nyt 
udsugningsanlæg som er alt andet, 
og som vil være ulovligt i nybyggeri 
da det ikke kan leve op til energ
kravene. 

Jeg tænker naturligvis på at det nye 
anlæg er uden varmegenvinding.

Det tager cirka to timer for anlægget 
at suge en luftmængde svarende til 
hele lejlighedens rumfang. Og luften 
erstattes med luft udefra. Det vil s
ge at 12 gange i døgnet skal du 
varme op fra frost til stuetemper
tur. 

Tilmed går der rygter om at ingeni
rerne har svært ved at få det nye 
anlæg til at leve op til det lovede 
med mindre støj, mere udsug og lo
lig brandsikkerhed. De gamle rør er 
simpelthen ikke gode nok. Men det 
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kan man læse at Midtpunktet er 
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en sandhed med modifikationer. Vi 
er i gang med at installere et nyt 
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og som vil være ulovligt i nybyggeri 
da det ikke kan leve op til energi-

 

Jeg tænker naturligvis på at det nye 
anlæg er uden varmegenvinding. 

Det tager cirka to timer for anlægget 
at suge en luftmængde svarende til 

lejlighedens rumfang. Og luften 
erstattes med luft udefra. Det vil si-
ge at 12 gange i døgnet skal du 
varme op fra frost til stuetempera-

Tilmed går der rygter om at ingeniø-
rerne har svært ved at få det nye 
anlæg til at leve op til det lovede 

støj, mere udsug og lov-
hed. De gamle rør er 

simpelthen ikke gode nok. Men det 
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er for dyrt at udskifte dem 
for skal vi have et dårligt, 
anlæg. Samme argument er blevet 
brugt til at afvise et anlæg med 
varmegenvinding da det å
kræver nye rør. 

Mig bekendt er der ikke lavet ko
krete udregninger på hvad det vil 
koste. Lidt research viser at andre 
har gjort det og sparet enorme 
summer. AAB afd. 23 på Østerbro 
sparede 51% på fjernvarmeregni
gen da de fik efterisoleret og inst
leret varmegenvinding med støtte 
fra EU. 

Så er det at man tænker: Vi betaler 
mere end 1.000 kr. om måneden i a
conto varme, og der står i Februar 
Midtpunktet at en stor lejlighed 
derudover i gennemsnit skal efte
betale 1.900 kr. Der er altså råd til 
at betale en del for et bedre anlæg 
hvis man kan spare bare en lille 
smule her. 

Eksperterne har udtalt at det ikke 
kan betale sig. Men vi står i en sp
ciel situation, i og med at vi under 
alle omstændigheder skal bruge et 
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 men dyrt 
anlæg. Samme argument er blevet 
brugt til at afvise et anlæg med 
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Mig bekendt er der ikke lavet kon-
krete udregninger på hvad det vil 
koste. Lidt research viser at andre 
har gjort det og sparet enorme 
summer. AAB afd. 23 på Østerbro 
sparede 51% på fjernvarmeregnin-
gen da de fik efterisoleret og instal-
leret varmegenvinding med støtte 

 

Så er det at man tænker: Vi betaler 
000 kr. om måneden i a 

onto varme, og der står i Februar 
Midtpunktet at en stor lejlighed 
derudover i gennemsnit skal efter-

900 kr. Der er altså råd til 
betale en del for et bedre anlæg 

hvis man kan spare bare en lille 

Eksperterne har udtalt at det ikke 
kan betale sig. Men vi står i en spe-
ciel situation, i og med at vi under 
alle omstændigheder skal bruge et 

stort beløb på et nyt anlæg. Kan vi 
spare blot 25% har vi råd til at br
ge 50 millioner mere på udsug oven 
i de ca. 29 millioner vi allerede har 
afsat. Med denne enestående m
lighed fortjener vi at få fremlagt no
le konkrete beregninger på hvad det 
vil koste og hvilken besparelse vi 
kan forvente. 

Et ventilationsanlæg med mo
strømsvarmegenvinding virker ved 
der suges lige så meget luft ind som 
der blæses ud. Den indsugede luft 
bliver varmet op af udsugningslu
ten før luften sendes ind i lejligh
derne. En stor lejlighed kan tænkes 
at få monteret tre eller fire indblæ
ningsventiler. En i hvert værelse og i 
stuen. Det kræver naturligvis at der 
lægges et rør langs loftet i entreen i 
en toplanslejlighed og i gangen i en 
enplanslejlighed. 

Blandt fordele ved at udskifte det 
gamle anlæg med et moderne 
med varmegenvinding:

• Bedre komfort. 
• Vi undgår undertryk i lejligh
den. 

• Vi kan genindføre varmesæn
ning, da store temper
undgås med mindre varmetab.

• Mindre støj, da vi får en o
løsning med nye rør.

• Bedre og ensartet sug i alle le
ligheder, igen på grund af nye 
rør. 

• Anlæg som ikke kun lever op til 
lovkrav omkring bran
men også nye energikrav.
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strømsvarmegenvinding virker ved 
der suges lige så meget luft ind som 
der blæses ud. Den indsugede luft 
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t tre eller fire indblæs-
ningsventiler. En i hvert værelse og i 
stuen. Det kræver naturligvis at der 
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en toplanslejlighed og i gangen i en 

Blandt fordele ved at udskifte det 
gamle anlæg med et moderne anlæg 
med varmegenvinding: 

 
Vi undgår undertryk i lejlighe-

Vi kan genindføre varmesænk-
da store temperaturudsving 

undgås med mindre varmetab. 
da vi får en ordentlig 

løsning med nye rør. 
Bedre og ensartet sug i alle lej-
gheder, igen på grund af nye 

Anlæg som ikke kun lever op til 
lovkrav omkring brandsikkerhed, 
men også nye energikrav. 
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Jeg fremsætter hermed beslutning
forslag om, at det eksisterende a
bejde med at udarbejde udbudsm
teriale i ventilationssagen sættes 
bero indtil blokrådet har fået for
lagt prisoverslag på et anlæg med 
varmegenvinding med indblæsning i 
flere værelser. Såfremt udbudet a
lerede er udsendt, udsættes valg af 
entreprenør og igangsættelse af a
bejdet indtil at blokrådet har stemt 
om varmegenvinding. 

Såfremt det viser sig at et sådant 
anlæg er for dyrt, vil denne sag kun 
udsætte det eksisterende projekt 
med et par måneder. En meget lille 
pris for at kunne tage den korrekte 
beslutning. 

Huslejekonsekvenser: 

Huslejekonsekvenser er ikke oplyst

Afstemningstema: 
Blokrådet stiller ventilationssagen i 
bero, subsidiært udsætter valg af 
entreprenør og igangsættelse af a
bejdet, indtil blokrådet har taget 
stilling til garmegenvinding.

Notat fra Alectia: 

Svar på Baldur Norddahls oplæg 
til blokrådssag 
Som Baldur så rigtigt skriver, skal 
vi være meget opmærksomme på, 
hvordan vi bruger energien, og vi 
skal spare, hvor vi kan. Af den sa
lede varmeregning for Farum Mid
punkt går ca. 1/3 til opvarmning af 
ventilationsluften, ca. 1/3 dækker 
varmetabet gennem vind
ydervægge, mens den sidste 1/3 

BLOKRÅDSSAGER  
Jeg fremsætter hermed beslutnings-

at det eksisterende ar-
bejde med at udarbejde udbudsma-

le i ventilationssagen sættes i 
bero indtil blokrådet har fået fore-
lagt prisoverslag på et anlæg med 

vinding med indblæsning i 
flere værelser. Såfremt udbudet al-
lerede er udsendt, udsættes valg af 
entreprenør og igangsættelse af ar-

okrådet har stemt 

Såfremt det viser sig at et sådant 
vil denne sag kun 

udsætte det eksisterende projekt 
med et par måneder. En meget lille 
pris for at kunne tage den korrekte 

er ikke oplyst 

Blokrådet stiller ventilationssagen i 
bero, subsidiært udsætter valg af 
entreprenør og igangsættelse af ar-
bejdet, indtil blokrådet har taget 
stilling til garmegenvinding. 

ur Norddahls oplæg 

Baldur så rigtigt skriver, skal 
vi være meget opmærksomme på, 

dan vi bruger energien, og vi 
skal spare, hvor vi kan. Af den sam-
lede varmeregning for Farum Midt-
punkt går ca. 1/3 til opvarmning af 

onsluften, ca. 1/3 dækker 
varmetabet gennem vinduer og 

mens den sidste 1/3 

dækker opvarmning af varmt brug
vand. Det er derfor nærliggende at 
genvinde noget af varmen fra den 
luft, der suges ud fra bolige

Hvad med lovligheden?
Med det projekt, der nu er under 
udarbejdelse, vil ventilati
get kunne leve op til de energikrav, 
der stilles for nybyggeri 
med et væsentligt lavere el
end krævet. Der er ikke noget krav 
om varmegenvinding for udsu
ningsanlæg i boligbebyggelser.

Som omtalt i MP 408, vil de nye a
læg ikke suge mere luft end de n
værende, men der 
relt blive en mere ligelig fordeling
de udsugede luftmængder
ge vil få mere tålelige støjforhold. Da 
netop støjen hænger tæt sammen 
med kravene til sikring mod 
røgspredning, er vi i dialog me
redskabsmyndighederne om, hvo
dan støjproblemerne kan mindskes 
mest muligt uden at slække på
kravene, der selvfølgeligt skal ove
holdes. Ja – det er svært at få et 
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opvarmning af varmt brugs-
. Det er derfor nærliggende at 

genvinde noget af varmen fra den 
luft, der suges ud fra boligerne. 

 

Hvad med lovligheden? 
Med det projekt, der nu er under 
udarbejdelse, vil ventilationsanlæg-

ne leve op til de energikrav, 
der stilles for nybyggeri – endda 
med et væsentligt lavere el-forbrug, 
end krævet. Der er ikke noget krav 
om varmegenvinding for udsug-

læg i boligbebyggelser. 

Som omtalt i MP 408, vil de nye an-
e mere luft end de nu-
der vil fremover gene-

relt blive en mere ligelig fordeling af 
udsugede luftmængder, så man-

ge vil få mere tålelige støjforhold. Da 
netop støjen hænger tæt sammen 
med kravene til sikring mod 
røgspredning, er vi i dialog med be-
redskabsmyndighederne om, hvor-
dan støjproblemerne kan mindskes 
mest muligt uden at slække på lov-
kravene, der selvfølgeligt skal over-

det er svært at få et 
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gammelt anlæg til at leve op til n
tidens krav, men det er jo det, der er 
vores opgave som rådgivere!

Hvor meget kan der spares?
Baldur skriver, at AAB har sparet 
ca. halvdelen af fjernvarmeregni
gen i en afdeling ved at efterisolere 
og installere varmegenvinding med 
støtte fra EU. Jeg kender ikke pr
jektet i detaljer, men ifølge de o
lysninger, der er tilgængelige på ne
tet, drejer det sig om et forsøgspr
jekt i en traditionel boligkarré fra 
1920'erne med 72 lejligheder.
over efterisolering og varmegenvi
ding er der foretaget mange andre 
typer energibesparende foranstal
ninger, selvom det har været nø
vendigt at gå på kompromis af he
syn til økonomi og arkitektur. F
rum Midtpunkts specielle arkitektur 
vil skabe andre udfordringer, hvis 
man vil gøre noget tilsvarende her.

Men hvor meget vil Farum Mid
punkt egentligt kunne spare ved at 
installere varmegenvinding på vent
lationsanlæggene? Lidt afhængigt 
af, hvor varmt man har det i lejli
hederne, og hvor effektiv varmege
vindingen er, vil besparelsen på 
varmeregningen ligge mellem 3,5 og 
5 mio. kr. om året med de nuv
rende energipriser. Til gengæld vil 
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gammelt anlæg til at leve op til nu-
tidens krav, men det er jo det, der er 

givere! 

Hvor meget kan der spares? 
Baldur skriver, at AAB har sparet 
ca. halvdelen af fjernvarmeregnin-

deling ved at efterisolere 
og installere varmegenvinding med 
støtte fra EU. Jeg kender ikke pro-
jektet i detaljer, men ifølge de op-

inger, der er tilgængelige på net-
tet, drejer det sig om et forsøgspro-

boligkarré fra 
1920'erne med 72 lejligheder. Ud-
over efterisolering og varmegenvin-
ding er der foretaget mange andre 
typer energibesparende foranstalt-

t har været nød-
vendigt at gå på kompromis af hen-
syn til økonomi og arkitektur. Fa-
rum Midtpunkts specielle arkitektur 
vil skabe andre udfordringer, hvis 

rende her. 

 

Men hvor meget vil Farum Midt-
punkt egentligt kunne spare ved at 
stallere varmegenvinding på venti-
onsanlæggene? Lidt afhængigt 

af, hvor varmt man har det i lejlig-
hederne, og hvor effektiv varmegen-
vindingen er, vil besparelsen på 
varmeregningen ligge mellem 3,5 og 
5 mio. kr. om året med de nuvæ-

gengæld vil 

den lovede besparelse på vedlig
hold og el-forbrug blive til en me
udgift på ca. 1 mio. kr. om året. 
Samlet bliver besparelsen
mellem 2,5 og 4 mio. kr. om året

Kan komforten blive bedre?
Ved at undgå den kolde luft fra ud
luftventilerne i vinduerne vil ko
forten blive forbedret, som Baldur 
også nævner. Yderligere forbedring 
af støjforhold og luftmængder vil 
kræve udskiftning af de eksistere
de kanaler til større. Da disse ligger 
bag badekabinerne, er det meget 
vanskeligt – hvis ikke umul
udskifte dem. 

Selv et nyt indblæsningsanlæg kan 
dog ikke laves helt lydløst, så in
blæsning i værelserne vil kunne h
res som en svag susen, især om 
natten, når der er stille.

Kan varmesænkning genin
Varmegenvinding vil også give bedre 
komfort ved dag- 
da temperaturudsvingene bliver 
mindre, når der slukkes for radiat
rerne. Men besparelsen bliver også 
mindre end i dag, da denne netop 
opnås ved at rumtemperaturen fa
der. 

Genindførelse af dag
ning vil kræve, at fremlø
turen generelt skal hæves, for at g
ve effekt nok til at hæve rumtemp
raturen igen. Det betyder, at en del 
af de energibesparelser, der er o
nået gennem de seneste år, vil fo
svinde. Afkølingen af fjernvarm
vandet bliver også mindre, når ru
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den lovede besparelse på vedlige-

forbrug blive til en mer-
udgift på ca. 1 mio. kr. om året. 

besparelsen altså 
mellem 2,5 og 4 mio. kr. om året. 

Kan komforten blive bedre? 
Ved at undgå den kolde luft fra ude-

i vinduerne vil kom-
forten blive forbedret, som Baldur 
også nævner. Yderligere forbedring 
af støjforhold og luftmængder vil 
kræve udskiftning af de eksisteren-
de kanaler til større. Da disse ligger 
bag badekabinerne, er det meget 

hvis ikke umuligt – at 

Selv et nyt indblæsningsanlæg kan 
dog ikke laves helt lydløst, så ind-
blæsning i værelserne vil kunne hø-
res som en svag susen, især om 
natten, når der er stille. 

Kan varmesænkning genindføres? 
Varmegenvinding vil også give bedre 

 og natsænkning, 
da temperaturudsvingene bliver 
mindre, når der slukkes for radiato-
rerne. Men besparelsen bliver også 
mindre end i dag, da denne netop 
opnås ved at rumtemperaturen fal-

Genindførelse af dag- og natsænk-
ning vil kræve, at fremløbstempera-
turen generelt skal hæves, for at gi-
ve effekt nok til at hæve rumtempe-
raturen igen. Det betyder, at en del 
af de energibesparelser, der er op-
nået gennem de seneste år, vil for-
svinde. Afkølingen af fjernvarme-
vandet bliver også mindre, når rum-
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temperaturen skal hæves efter en 
sænkningsperiode – og det koster på 
varmeregningen, hvis fjernvarm
vandet ikke afkøles tilstrækkeligt.

Hvor meget mere vil det k

ETABLERING AF INDBLÆSNINGSANLÆG 
OG UDSKIFTNING AF UDSUGNINGSKAN
LER 
For at opnå både energibesp
og de forbedringer af komforten, 
som Baldur nævner, skal der insta
leres nye pladskrævende kanaler til 
indblæsning fra ventilatoren på t
get, og ventilationskassen bliver v
sentligt større og dyrere. Et groft 
overslag viser, at dette vil koste o
kring 90 mio. kr. mere
knap 29 mio. kr., der er afsat til det 
nuværende projekt. Denne pris er 
under forudsætning af, at det ove
hovedet kan lade sig gøre at udski
te de eksisterende kanaler, samt at 
det er muligt at finde føringsveje til 
indblæsningskanalerne. I praksis 
kan udgiften derfor blive langt stø
re. 
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skal hæves efter en 

og det koster på 
varmeregningen, hvis fjernvarme-
vandet ikke afkøles tilstrækkeligt. 

Hvor meget mere vil det koste? 

NINGSANLÆG 
SUGNINGSKANA-

For at opnå både energibesparelsen 
og de forbedringer af komforten, 
som Baldur nævner, skal der instal-
leres nye pladskrævende kanaler til 
indblæsning fra ventilatoren på ta-
get, og ventilationskassen bliver væ-
sentligt større og dyrere. Et groft 
overslag viser, at dette vil koste om-

90 mio. kr. mere end de 
knap 29 mio. kr., der er afsat til det 

Denne pris er 
under forudsætning af, at det over-
hovedet kan lade sig gøre at udskif-
te de eksisterende kanaler, samt at 

øringsveje til 
. I praksis 

kan udgiften derfor blive langt stør-

 

ETABLERING AF INDBLÆS
OG GENANVENDELSE AF 
UDSUGNINGSKANALER

Energibesparelsen og den del af 
komfortforbedringen, der skyldes 
indblæsning af opvarmet luft, kan 
opnås uden at udskifte de eksist
rende udsugningskanaler. 
giften bliver så kun
stadig under forudsætning af, at det 
er muligt at finde 
pladskrævende 
ler. 

Kan der spares energi til ventil
tionen på andre måder?
Der findes tekniske løsninger, fx 
hvor varmen fra udsugningsluften 
overføres til radi
en varmepumpe. Denne løsning 
medfører et stort el
vurderes ikke at være attraktiv for 
Farum Midtpunkt.

Det er i den sammenhæng vigtigt at 
notere, at Farum Fjernvarme, der 
leverer varmen, får 85
ne fra Hillerød Kraftvarmeværk, der 
producerer både el og varme fra det 
samme brændsel på en meget ene
gieffektiv måde. Da forholdet me
el- og varmeproduktionen ligger 
fast, skal der produceres mere el på 
mindre energieffektive el
hvis der spares på varmen og el
forbruget øges. 

Den billigste løsning ville være at 
blæse den varme luft fra genvindi
gen ind i gangstrøget. Her vil 
udgiften formentligt kunne holdes 
under 30 mio. kr
ke kunne opnå de samme komfor
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TABLERING AF INDBLÆSNINGSANLÆG 
OG GENANVENDELSE AF EKSISTERENDE 

KANALER 
Energibesparelsen og den del af 
komfortforbedringen, der skyldes 

ning af opvarmet luft, kan 
at udskifte de eksiste-

rende udsugningskanaler. Merud-
bliver så kun 55-60 mio. kr., 

stadig under forudsætning af, at det 
at finde føringsveje til de 

pladskrævende indblæsningskana-

Kan der spares energi til ventila-
andre måder? 

er findes tekniske løsninger, fx 
hvor varmen fra udsugningsluften 

iatoranlægget vha. 
en varmepumpe. Denne løsning 
medfører et stort el-forbrug, og den 
vurderes ikke at være attraktiv for 
Farum Midtpunkt. 

Det er i den sammenhæng vigtigt at 
notere, at Farum Fjernvarme, der 
leverer varmen, får 85-90 % af den-
ne fra Hillerød Kraftvarmeværk, der 
producerer både el og varme fra det 
samme brændsel på en meget ener-
gieffektiv måde. Da forholdet mellem 

og varmeproduktionen ligger 
oduceres mere el på 

mindre energieffektive el-værker, 
hvis der spares på varmen og el-

Den billigste løsning ville være at 
blæse den varme luft fra genvindin-
gen ind i gangstrøget. Her vil mer-

formentligt kunne holdes 
under 30 mio. kr., men man vil ik-
ke kunne opnå de samme komfort-
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mæssige fordele, og den genvundne 
varme vil slet ikke kunne udnyttes i 
fuldt omfang. I givet fald skulle 
denne løsning diskuteres grundigt 
med beredskabsmyndighederne, da 
der kan være brandmæssige for-
hold, der udelukker den. 

Konklusioner 
Sammenfattende kan man sige, at 
• Det planlagte anlæg overholder 
gældende regler for energi og 
brandforhold 

• De forbedringer mht. støj og 
luftmængder, der er lovet tidlige-
re, fastholdes stadig 

• Der kan altid gøres mere for at 
spare yderligere energi 

• Investering i varmegenvinding vil 
have en simpel tilbagebetalings-
tid mellem 10 og 30 år afhængig 
af løsning 

• Varmegenvinding med indblæs-
ning i lejlighederne vil give bedre 
komfort 

• Dag- og natsænkning vil give 
mindre gener, men tilsvarende 
mindre besparelse. Den samlede 
varmeregning risikerer at blive 
højere 

Ved beregning af tilbagebetalingsti-
derne er der ikke taget hensyn til 
renter, afskrivning og henlæggelser. 

ALECTIA A/S  
Ejvind Løgberg 

Notat fra Ole Andersen: 

Varmegenvinding 
Rentabilitetsbetragtninger 
Som supplement til Alectia’s redegø-
relse gives hermed lidt rentabilitets-

betragtninger for de tre beskrevne 
muligheder: 

Etablering af indblæsningsanlæg 
og udskiftning af udsugningskana-
ler 
Besparelse ca. kr. 2½ - 4 mio. pr. år 
Merudgift ca. kr. 90 mio. 
Renteudgift ca. kr. 6 mio. pr. år 

Etablering af indblæsningsanlæg 
og genanvendelse af eksisterende 
udsugningskanaler 
Besparelse ca. kr. 2½ - 4 mio. pr. år 
Merudgift ca. kr. 55 - 60 mio. 
Renteudgift ca. kr. 3,7 - 4 mio. pr. 
år 

Billigste løsning med at blæse den 
varme luft fra genvindingen ind i 
gangstrøgene. 
Besparelse ca. kr. 0,8 - 1,3 mio. pr. 
år 
Merudgift ca. kr. 30 mio. 
Renteudgift ca. kr. 2 mio. pr. år 

Som det ses, vil besparelsen i bedste 
fald kun lige netop dække renteud-
giften i eksemplet nyt ind-
blæsningsanlæg og genanvendelse 
af udsugningskanalerne. Oven i 
skal der så lægges udgifter til af-
skrivning og henlæggelser. For den-
ne løsning er det således ikke muligt 
at opstille et budget, der blot til-
nærmelsesvis er økonomisk forsvar-
ligt. 

I de to øvrige eksempler, vil bespa-
relserne langt fra kunne dække ren-
teudgifterne. Her er vi således end-
nu længere væk fra noget, der er 
økonomisk forsvarligt. 
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Når besparelserne er mindre i e
semplet indblæsning gangstrøg, er 
det fordi det genvundne anvendes ti
forbedring af klimaet i gangstrøg
ne. Den opnåede besparelse her u
gøres således af et mindre varmetab 
fra lejlighederne til gangstrøg og et 
mindre forbrug på radiatorerne i 
gangstrøgene. 

Den anvendte rente er den p.t. gæ
dende effektive rente for et 30
obligationslån = 6,8 % p.a.  

Venlig hilsen 

Ole Andersen 
konsulent, 
Furesø Boligselskab 

BR-sag 414.d: Hundeudvalget
Forslagsstiller:  

PGA budgetønske og økonomi fra 
hundeudvalget, bortkommet i S
kretariatet eller i Driftsbudgetudva
get (indlevet 14 dage før deadline), 

BLOKRÅDSSAGER  
Når besparelserne er mindre i ek-
semplet indblæsning gangstrøg, er 
det fordi det genvundne anvendes til 
forbedring af klimaet i gangstrøge-
ne. Den opnåede besparelse her ud-
gøres således af et mindre varmetab 

derne til gangstrøg og et 
mindre forbrug på radiatorerne i 

Den anvendte rente er den p.t. gæl-
dende effektive rente for et 30-årigt 
obligationslån = 6,8 % p.a.   

 

Hundeudvalget 

PGA budgetønske og økonomi fra 
hundeudvalget, bortkommet i Se-

eller i Driftsbudgetudval-
get (indlevet 14 dage før deadline), 

ønsker hundeudvalget at Blokrådet 
tager stilling til: 

1. Enten går hundeudvalget i dvale
frem til budgetåret 2010/2011, 
selvom hundeudvalget allerede har 
formået at udrede rigtig mange gode 
ting, fra august 2008 og frem til f
bruar 2009. 

2. Eller at hundeudvalget kan søge 
en ekstra bevilling i budgetåret 
2009/2010. 

Hundeudvalget havde ønsket penge 
til lys i alle hundetoiletter, hvis 
søget med belysning i hundetoilettet 
ved blok 34 Syd er en su

Ligeledes ønskede hundeudvalget et 
ca. beløb til hundelegepladsens b
lysning (et ønske fra rigtig mange 
brugere.) 

Hundeudvalget ønsker derfor at 
Blokrådet vedtager:

Huslejekonsekvenser:

Ukendte 

Afstemningstema
1. At hundeudvalget går i dvale
til budgetåret 2010/2011.
eller 
2. At hundeudvalget ca. maj kan 
komme med en udspecificeret 
blokrådssag på beløbene.
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valget at Blokrådet 

en går hundeudvalget i dvale 
frem til budgetåret 2010/2011, 
selvom hundeudvalget allerede har 
formået at udrede rigtig mange gode 

, fra august 2008 og frem til fe-

at hundeudvalget kan søge 
en ekstra bevilling i budgetåret 

Hundeudvalget havde ønsket penge 
til lys i alle hundetoiletter, hvis for-

med belysning i hundetoilettet 
ved blok 34 Syd er en succes. 

Ligeledes ønskede hundeudvalget et 
ca. beløb til hundelegepladsens be-
lysning (et ønske fra rigtig mange 

Hundeudvalget ønsker derfor at 
Blokrådet vedtager: 

Huslejekonsekvenser: 

Afstemningstema: 
At hundeudvalget går i dvale frem 
l budgetåret 2010/2011. 

2. At hundeudvalget ca. maj kan 
komme med en udspecificeret 

sag på beløbene. 
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BR-sag 414.e: Anlæg af georgin
have ved blok 25-26 
Forslagsstiller: Friarealudvalget

FAU ansøger blokrådet om tilladelse 
til anlæg af en georginehave mellem 
blok 25 – 26’s sydende. 

I haven udlægges et lag ca. 10 cm 
højt havemuld.  I bedet anlægges en 
cirkulær flisegang. I midten sættes 
en syrisk rose, jf. tegningen og der 
kantes med lavendel. Uden om
cirklen tilplantes med georginer og 
sommerblomster: eksempelvis løv

BLOKRÅDSSAGER  
Anlæg af georgine-

Forslagsstiller: Friarealudvalget 

lokrådet om tilladelse 
til anlæg af en georginehave mellem 

 

I haven udlægges et lag ca. 10 cm 
højt havemuld.  I bedet anlægges en 
cirkulær flisegang. I midten sættes 
en syrisk rose, jf. tegningen og der 
kantes med lavendel. Uden om 
cirklen tilplantes med georginer og 
sommerblomster: eksempelvis løve-

mund, kantklokke og solsikker. Til 
efteråret sættes løg til forårsblo
ster i lavendelkanten. 

Pasning:  
Haven vil blive passet af Lotte S
rensen og Christian Hecquet, Fri
realudvalgsmedlemmer.

Omkostninger: 
Udvalget har fået lovning på en hel 
del georgineknolde og en syrisk 
rose. Fliser og grus til flisegangen 
medfører heller ingen omkostninger, 
da udvalget allerede har materiale
ne på lager. 

Indkøb af frø, løg, lavendel og jord = 
kr.10.000. Pengene har FAU fra den 
nedlagte fællesfond. 

Huslejekonsekvenser:
Ingen – pengene er foræret til FAU

Afstemningstema:
Blokrådet giver FAU lov til at etabl
re en georginehave i sydenden me
lem blokkene 25 - 26.
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mund, kantklokke og solsikker. Til 
efteråret sættes løg til forårsblom-

delkanten.  

Haven vil blive passet af Lotte Sø-
rensen og Christian Hecquet, Fria-

mmer. 

Udvalget har fået lovning på en hel 
del georgineknolde og en syrisk 
rose. Fliser og grus til flisegangen 
medfører heller ingen omkostninger, 
da udvalget allerede har materialer-

Indkøb af frø, løg, lavendel og jord = 
0. Pengene har FAU fra den 

nedlagte fællesfond.  

Huslejekonsekvenser: 
pengene er foræret til FAU. 

Afstemningstema: 
Blokrådet giver FAU lov til at etable-
re en georginehave i sydenden mel-

26. 
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REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 413 3. februar 2009  
 

 
1. Godkendelse af dirigent (Michael, BR-FU) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 
3. Godkendelse af referat fra januar 2009 (Godk. u/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 

a. Indlæg fra gæster 
b. Blokrådets Forretningsudvalg 
c. Andre udvalg 

5. Blokrådssager: 
Der var ingen blokrådssager til dette møde 

6. Eventuelt 

 
STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adr. Telefon 
A Gerd 206G 44954775 
 Ole 214F 20261942 
 Ellinor 227C 4495???? 
26 Jakob 161B 44955868 
31 Erling 229A  

Blok Navn Adr. Telefon 
32 Tina 250D 44950182 
36 Allan 292F 44954570 
41 John 406F 44954230 
45 Michael 441A  
 Lars 440A  

Uden stemmeret: 
Ingen gæster 
 

 

1. Godkendelse af dirigent 
BR-FU foreslog Michael 441A, som 
blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden be-
mærkninger. 

3. Godkendelse af  
referat fra januar 2009 
Referatet blev godkendt uden be-
mærkninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Der var ingen gæster til dette møde. 

4.b Blokrådets Forretningsudvalg 

BOLIGNET 
FM-nettets licitationsfase er overstå-
et. Forhandlingsfasen med de entre-
prenører der har afgivet tilbud, er in-
de i den sidste fase. Alt tyder på at 
tidsplanen overholdes. Der vil for-
mentlig allerede i slutningen af næste 
uge blive varslet påbegyndelse af an-
lægsarbejde.  

BLOK A TIL BLOKRÅDETS FOR-
RET-NINGSUDVALG 
Blok 31 har meddelt Sekretariatet, at 
de ikke stiller med en repræsentant 
til BR-FU. Så hermed går turen videre 
til Blok A, som venligst bedes kontak-
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te Sekretariatet snarest – turnussen 
starter den 1. marts 2009.  

PRÆCISERING 
I BR-sag 412.c: Gangstrøgene tilbage 
til blokkenes beboere er anlægsudgif-
ten angivet til at være ca. 8.000.000 
kr. Det korrekte beløb er 8.200.000 
kr. Hvilket dog ikke påvirker husleje-
konsekvensberegningen, der i BR- 
sagen korrekt er opgjort til 0,63 % af 
den nuværende leje ved et 20-årigt 
lån = en månedlig udgift på 46 kr. for 
en stor lejlighed / 19 kr. for en lille 
lejlighed i en 20-årig periode. 

FORSKØNNELSE 
Molok-affaldscontainerne på Nygårds-
terrasserne blev taget i brug i går.  
I uge 7 starter pålægning af nyt lino-
leum på trappereposerne i blok 23. 
Respekter de varslinger I modtager 
fra entreprenøren – husk enhver for-
sinkelse koster huslejekroner. 

VEDLIGEHOLD 
I de kommende uger vil der foregå 
polering af linoleum på alle trap-
pereposer – dvs. også nylagte gulve 
poleres op. 

Arbejdet forventes påbegyndt i uge 7 - 
der startes i blok A. Respekter de 
varslinger I modtager fra entreprenø-
ren – husk enhver forsinkelse koster 
huslejekroner. 

HÆRVÆRK 
Omfanget af hærværk i form af con-
tainerafbrænding, smadrede ruder og 
lysstofarmaturer er heldigvis falden-
de. Men der bruges stadig uforholds-
mæssigt mange gårdmandstimer på 
oprydning efter hærværk og svineri i 
blok 11,12 og 13. 

I går var en Molok-affaldscontainer 
på Paltholmterrasserne udsat for 
ildspåsættelse. Branden udviklede sig 

ikke og selve beholderen tog ikke 
skade, kun yderposen skal udskiftes.  

SSP 
I vinterferien intensiveres det opsø-
gende gadearbejde i Farum Midt-
punkt. 

4.c Andre udvalg 

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 
I forbindelse med FASTELAVNSFE-
STEN søges hjælpere til at: 

• hænge tønder op 
• holde styr på rækkerne af unger 
• dele kroner ud til kattedronninger 
og kattekonger 

• rydde op på Sankt Hans pladsen 

og til servering af boller og kakao i 
Selskabslokalerne 

Ring til Lajla på 2568 0930 eller BR-
sekretariatet på 4495 4887 

Forældre til børn der deltager i arran-
gementet, er meget velkomne til at 
give en hånd med. 

Debat om meddelelser fra BR-FU 
og Ejendomskontoret. 
Torben, 403D – det er fint, at der skal 
poleres gulve og pålægges nyt linole-
um, men vent til efter børnenes vin-
terferie. 

Ejendomskontoret har lyttet til rådet 
og flyttet arbejdet til efter vinterferie. 
Sekr. bemærkning. 

Debat om meddelelser 
fra andre udvalg 
Ingen kommentarer. 

5. Blokrådssager 
Ingen 

6. Eventuelt 
Gerd, 206G – Vi skal bevare vores 
demokrati – det er unikt. Et BR-møde 



  

 

som dette bør vi undgå i fremtiden. 
Jeg vil derfor opfordre til en revision 
af Forretningsordnen med henblik på, 
at BR-møder uden afstemningspun
ter fremover kan aflyses af BR

Berit, 44D – havde forestillet sig, at 
driftsbudgetudvalget ville komme 
med en gennemgang af budget 2009 
2010. 

John, driftsbudgetudvalget 
tet blev gennemgået og drøftet på 
formødet. Mødet har været annonc
ret bredt og alle beboere var velko
men. Der deltog ikke ret mange i m
det, men deltagerne var meget eng
geret. Nogle af de ting der blev drøftet 
vil blive taget op i forbindelse med 
næste års budget. Eksempelvis di
kuterede vi BR-mødeaktiviteten og 
beboerbladet. Er det hensigtsmæssigt 
at reducere BR-møderne til 6 årlige 
møder? Hvis kan omkostningerne til 
trykning af Midtpunktet reduceres. 
Men hvad det vil betyde for nærd
mokratiet: husmøderne? Vil de 
smuldre, hvis der går længere mellem 
BR-mødeindkaldelserne? På drift
budgetmødet diskuterede vi også en 
afgift på hundehold. Vi drøftede også 

dette bør vi undgå i fremtiden. 
Jeg vil derfor opfordre til en revision 
af Forretningsordnen med henblik på, 

møder uden afstemningspunk-
ter fremover kan aflyses af BR-FU.  

havde forestillet sig, at 
driftsbudgetudvalget ville komme 

gennemgang af budget 2009 – 

John, driftsbudgetudvalget – budget-
tet blev gennemgået og drøftet på 
formødet. Mødet har været annonce-
ret bredt og alle beboere var velkom-
men. Der deltog ikke ret mange i mø-
det, men deltagerne var meget enga-

f de ting der blev drøftet 
vil blive taget op i forbindelse med 
næste års budget. Eksempelvis dis-

mødeaktiviteten og 
beboerbladet. Er det hensigtsmæssigt 

møderne til 6 årlige 
møder? Hvis kan omkostningerne til 

unktet reduceres. 
Men hvad det vil betyde for nærde-
mokratiet: husmøderne? Vil de 
smuldre, hvis der går længere mellem 

mødeindkaldelserne? På drifts-
budgetmødet diskuterede vi også en 
afgift på hundehold. Vi drøftede også 

driftsmæssige stigninger. Eksempe
vis alternative glatførebekæmpelse
midler. Genbrugsstationen har ne
lig meddelt, at den fre
modtage grus fra gangstrøget 
om det ikke er forurenet. Spørgsmålet 
er, om vi kan bearbejde/si gruset ti
strækkeligt til, at det eventuelt kan 
genbruges på friarealerne.

Torben, 403D – 
blev siet ved brug af en rasper mont
ret bag på traktoren. 

Torben, 403 D – 
især ældre mennesker er generet af 
”mørket”. I FM er det svært at se en 
hånd for sig, efter mørkets
Hertil kommer, at vi er meget generet 
af knallertkørsel på gangstrøgene 
mellem blokkene. Vi skal have stan
set denne trafik, og vi må have hjælp 
fra politiet.  

John. Furbo – Vi deler problemet med 
knallertkørsel på gangstrøg med 
mange andre boligselskaber.  Erfari
gen er at Politireformen bestemt ikke 
har bedret politiets mulighed for, at 
udføre en aktiv tryghedsskabende 
indsats. 
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driftsmæssige stigninger. Eksempel-
vis alternative glatførebekæmpelses-
midler. Genbrugsstationen har nem-
lig meddelt, at den fremover ikke kan 
modtage grus fra gangstrøget - selv 
om det ikke er forurenet. Spørgsmålet 
er, om vi kan bearbejde/si gruset til-
strækkeligt til, at det eventuelt kan 
genbruges på friarealerne. 

 Foreslog at gruset 
blev siet ved brug af en rasper monte-
ret bag på traktoren.  

 har konstateret, at 
især ældre mennesker er generet af 
”mørket”. I FM er det svært at se en 
hånd for sig, efter mørkets frembrud.  
Hertil kommer, at vi er meget generet 
af knallertkørsel på gangstrøgene 
mellem blokkene. Vi skal have stand-
set denne trafik, og vi må have hjælp 

Vi deler problemet med 
knallertkørsel på gangstrøg med 

igselskaber.  Erfarin-
gen er at Politireformen bestemt ikke 
har bedret politiets mulighed for, at 
udføre en aktiv tryghedsskabende 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
BACKGAMMON KLUBBEN 
Sidste torsdag i måneden kl. 1900 
i Seniorklubbens lokaler i nr. 215 
Kontakt: Per, 4499 1157 

BEBOERHOTEL 
Depositum: 200 kr. 
1 eller 2 personer: 60 kr. pr. nat. 

Leje sker gennem Ejendomskontoret. Væ-
relserne er møblerede, har dynetæpper og 
hovedpuder; toilet med håndbruser. Pænt, 
men beskedent. Værelserne er røg- og dy-
refrie. 

BLADUDVALGET 
Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4495 4887 /Fax 4495 6864 
Mail: bladudvalget@farum-midtpunkt.dk 

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 
Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4495 4887 / Fax 4495 6864 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

BR-FU træffes i Blokrådets Sekretariat 
mandage  1900 – 2000  
samt   1900 – 1930  
de dage, hvor der er blokrådsmøde. 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl Tlf Blok 
Sabine 74E 4499 8570 15 
Jakob 161B 4495 5868 26 
?? ?? 3333 3333 A 
Michael 441A 3213 6469 45 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 14 01.06.09 – 31.05.10 
Blok 25 01.09.09 – 31.08.10 
Blok 36 01.03.10 – 28.02.11 
Blok 44 01.12.09 – 30.11.10 

Besked om medlemskab af BR-FU skal 
gives i god tid, da turen ellers går videre til 
næste blok. 

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT 
Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4495 4887 / Fax 4495 6864 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Personlige henvendelser: 
Mandag   1200 – 1800 
Torsdag   1400 – 1800 

Henvendelser på mail eller telefon: 
Sekretæren træffes sædvanligvis  
mandag – torsdag 0900 – 1600 

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

Endvidere laves annoncer og meddelelser 
til ITV, fotokopiering, op- og nedfotografe-
ring, husmødeindkaldelser, brevpapir, ind-
bydelser, sange, blok-hæfter og plastlami-
nerede dørskilte. Vi har også farveprintere i 
både A4 og A3. Fax og email sendes og 
modtages. 

”BLØDE GÅRDMÆND”: 
Bent  telefon: 2058 6048 
Kirsten  telefon: 2058 6057  

BORETIDER 
Mandag – fredag: 0900 – 1800 
Lørdag, søndag, helligdage: 1000 – 1400 

DARTKLUBBEN 
Nygårdterrasserne 228A 

Farum Dart Klubs formål er at 
fremme kendskabet til Dart 
under Dansk Dart Union. Vi 
spiller og hygger mandage og 
torsdage 1930 – 2200. Medlemmer kan op-
tages det år, de fylder 10 år. Kontingent (½ 
år) 300,- kr. senior, 125,- kr. junior (u. 16 
år). 

Formand: Karsten Jørgensen 267D, 4495 
8426. 
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EJENDOMSKONTOR 
Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911 
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk 

Personlige henvendelser: 
Mandag – fredag: 0730 – 1000 
Mandag tillige:  1600 – 1900 

Telefoniske henvendelser: 
Mandag – torsdag: 1230 – 1430 
Fredag:   1200 – 1300 

Man kan altid indtale sin besked på telefon-
svareren uden for åbningstiderne. 
Husk navn, adresse og telefonnummer. 

FALCK-VAGTEN 
Vagttelefon ved vandskade, skader efter 
brand, elevatorstop, TV-udfald, manglende 
vand/varme o.l. katastrofer: 
Telefon 7024 4510, 
abonnementsnr. 18 20 30 40 

FARUM ITV 
Farum ITV sender døgnet rundt på kanal 
68, frekvens 847. Farum ITV er bebyggel-
sens interne infokanal. 
Henv.: BRs Sekretariat 4495 4887. 

FISKEKLUBBEN 
Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100 

FORKORTELSER 
BFU Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg 
BL Boligselskabernes Landsforening 
BNU Bolignetudvalget 
BR Blokrådet 
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg 
BRM Blokrådsmøde 
BRS Blokrådssekretariatet 
BSU Boligsocialt Udvalg 
BU Bladudvalget 
BUU Børne- og Ungdomsudvalget 
DBU Driftsbudgetudvalget 
DSVKU Det særlige Varmeklageudvalg 
EJK Ejendomskontoret 
FAU Friarealudvalget 
FK Furesø Kommune 
FM Farum Midtpunkt 
FV Fjernvarmeværket 

HCU Handicapudvalget 
HUU Hundeudvalget 
KAB Københavns Almindelige Boligselskab 
KAU Katteudvalget 
KTU Kulturudvalget 
LLO Lejernes Landsorganisation 
MP Beboerbladet Midtpunktet 
NB Nærbiksen 
SH Spisehuset 
SL Selskabslokalerne 
TMU Teknik/Miljø Udvalget 
TVU TV-udvalget 
ØU Økonomiudvalget 

GENBRUGSEN 
Paltholmterrasserne 2A 
Telefon: 2336 6642 

Åbningstider: 
Mandag, torsdag, fredag: 1100 – 1700 

Vi køber ikke, men tage med glæde imod 
næsten alt. Køb/byt ting og sager, andre 
afleverer. Omsyninger og småreparationer 
af tøj foretages. 

Genbrugsen drives af frivillige. 

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 
75 kr. pr. døgn i gebyr ved udle-
vering af katten til ejeren. 

Henvendelse: Eva Binding, tlf.: 5114 8841, 
Lis Caspersen, tlf.: 4495 4001 

LITRA X 

Nygårdterrasserne 228A 

Klub for interesse-
rede i jernbaner i 
størrelse H0. Der 
køres og bygges for medlemmer torsdage 
kl. 1900 – 2200 samt efter aftale. Kontingent: 
senior: 200,- kr. og junior: 100,- kr. pr. kvt. 

Kontaktperson: Bo Damgård, 4495 0627. 
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MISBRUGSAMBULATORIET 
Paltholmterrasserne 13A 
Telefon: 4499 6211 

Mandag, tirsdag, fredag 0930 – 1200 
Torsdag   0930 – 1200 & 1500 – 1730 
Onsdag lukket 

Antabus udlev. mand. & torsd. 1500 – 1730 

NÆRBIKSEN 
Nygårdterrasserne 212 
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 
2405 

Åbningstider 
Mandag – fredag 0900 – 1900 
Lørdag:   0900 – 1800 
Søndag:   0900 – 1600 

Udbringning 25,- kr. Ring onsdag eller fre-
dag kl. 1000 – 1200 og få varerne bragt om 
eftermiddagen. Dankort-automat. Lynlotto 
og tips. Købmænd: Seref og Ergin. 

POLITI / ALARMCENTRAL 
Øjeblikkelig fare: Ring 112 
Anmeldelser:  Ring 114 

PRAKTISKE TIPS 
Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i 
pulterrummene. Strømmen går over fæl-
lesmåler og afbrydes regelmæssigt. 
Postkassen ved Ejendomskontoret tømmes 
mandag – fredag kl. 1730. 
Nøgler til knallertbure i P-kældrene fås på 
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr. 
Det er ikke tilladt at stille u-indregistrerede 
køretøjer i P-kældrene. 
Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr. 
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md. 
Nøgler til elevatorer fås på Ejendomskonto-
ret for 100,- kr. 
Tilladelse til parabolopsætning fås hos 
driftschefen i KAB. 

RADIOFREKVENSER 
Frekvens  Program 
88,40  Danmarks Radio 1 (S) 
88,90  Danmarks Radio 4 (S) 
89,90  Danmarks Radio 3 (S) 
90,60  Sveriges Radio 1 (S) 
91,60  Sveriges Radio 2 (S) 
92,10  Sveriges Radio 3 (S) 

93,10  Radio 100 Soft 
94,40  Radio Falcon 
97,10  Sky, Holland 
99,40  Radio 100 FM 
101,10  The Voice 
101,90  RTL Radio 
103,60  P2 Musik og Kultur 
105,40  Klassisk Radio 
106,50  DR Klassisk 
107,10  MTV Lyd 
220,35  DAB 
227,36  DAB 

SELSKABSLOKALER 
Nygårdterrasserne 206 

Selskabslokalerne lejes ved henvendelse til 
Ejendomskontoret. Plads til 75 personer. 
Alt i service og køkkengrej. Komfur og op-
vaskemaskine, Mulighed for at låne musik-
anlæg: Garderobe, toiletter og 2 velmøble-
rede sale. 

SENIORKLUBBEN FARUM MIDTPUNKT 
For alle borgere i Furesø Kommune over 
50 år. Fast mødedag tirsdag kl. 1300 i nr. 
215. Ring og hør om aktiviteterne og med-
lemskab hos formand Bjarne Stubbegaard, 
119F, telefon 4499 0603. 

SPISEHUSET 
Nygårdterrasserne 201A 
Telefon 4495 4967, 4495 7022 

Åbningstider: 
Mandag – torsdag 1200 – 2300 
Fredag og lørdag 1200 – 0200 
Søndag   1200 – 2100 

Farum Midtpunkts mødested, hvor man kan 
spille backgammon og billard. 
Restauratør: Ole Poulsen 

SSP – OPSØGENDE MEDARBEJDERE 
vedrørende børn og unge: 
Direkte telefon: 7216 4396 

TV-FREKVENSER 
Frekvens  Program Kanal 
48,25  Disney Channel 2 
168,25  ROJ TV S10 
175,25  ARD Tysk 1 5 
182,25  Sverige 1 (S) 6 
189,25  ZDF Tysk 2 7 



  

 

196,25  Sverige 2 (S) 
203,25  NDR 
210,25  DR 1 Danmark (S)
280,25  TCM/Cartoon 
287,25  Animal Planet 
479,25  TV3 Danmark 
487,25  TV4 Sverige (S)
495,25  Discovery 
503,25  Kanal København
511,25  CNN 
519,25  BBC World 
527,25  Eurosport/Q-TV
535,25  EuroStar 
543,25  TV2 
591,25  Video 
639,25  TV5 Europe 
655,25  TRT International
663,25  BBC Prime 
671,25  MTV Nordic 
687,25  TV2 Zulu 
695,25  TV3+ 
703,25  RTL 
719,25  Sky News 
735,25  Deutsche Welle
751,25  Kanal 5 Danmark
767,25  TV2 Charlie 
775,25  National Geographic
791,25  DR 2 Danmark
799,25  Norsk TV2 
815,25  Norge 1 
831,25  3 Sat 
847,25  Farum ITV 

VARMESTUEN 
Nygårdterrasserne 213 

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

KALENDER FOR 

 
03.03.2009 Afdelingsmøde
03.03.2009 Blokrådsmøde
12.03.2009 Deadline MP 
12.03.2009 Fotoklub 
18.03.2009 Frontløbermøde
26.03.2009 MP 415 udkommer
 

 8 
9 

DR 1 Danmark (S) 10 
 S18 
 S19 
 22 

TV4 Sverige (S) 23 
24 

Kanal København 25 
26 
27 

TV 28 
29 
30 
36 
42 

TRT International 44 
45 
46 
48 
49 
50 
52 

Deutsche Welle 54 
Kanal 5 Danmark 56 

58 
National Geographic 59 
DR 2 Danmark 61 

62 
64 
66 
68 

2300 
Magnetkort fås på Ejendomskontoret. 

VEDR. MIDTPUNKTET

MP 414 husstandsomdeles 

Fotos:  FM 
Tryk:  RC Grafisk
Oplag:  1825
Udgiver:  Farum Midtpunkt

12.03.09 kl. 1800: Afleveringsfrist for blok
rådssager og indlæg til 
kommer 26.03.09. 

Overholdes afleveringsfristen ikke, kan 
Bladudvalget afvise stoffet.
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail.
Mail: bladudvalget@farum

Man kan i meget sjæ
lig aftale senest mandagen før
fristen få en senere frist for aflevering
renskrevet indlæg på e

Ansvarshavende: Berit, 44D
Øvrige bladudvalg: sekretariatet.

Eftertryk kun tilladt med nøjagtig kilde
forfatterangivelse. 
Originale tegninger må kun bruges af andre 
efter indhentning af tilladelse.

De af redaktionen fremførte synspunkter i ord og illu
strationer dækker ikke nødvendigvis beboernes hold
ninger! 

 
WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK
Officiel hjemmeside m
Midtpunkt, beboerannoncer, alt om beboe
demokratiet, praktiske oplysninger m.v.

Henv.: Blokrådets Sekretariat.

KALENDER FOR MARTS 2009 

smøde kl. 1900 Servicecentr
rådsmøde kl. 1930 Servicecentr

Deadline MP 415 kl. 1800 Servicecentr
kl. 1930 139 E

Frontløbermøde  kl. 1900 – 2100 Servicecentr
udkommer Husstandsomdeles 
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MIDTPUNKTET NR. 414 OG 415 

husstandsomdeles 24.02.09 

 
RC Grafisk 
1825 
Farum Midtpunkt 

Afleveringsfrist for blok-
sager og indlæg til MP 415, der ud-

Overholdes afleveringsfristen ikke, kan 
Bladudvalget afvise stoffet. 
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail. 

bladudvalget@farum-midtpunkt.dk 

sjældne tilfælde efter sær-
mandagen før afleverings-

fristen få en senere frist for aflevering af 
på e-mail eller cd-rom. 

Ansvarshavende: Berit, 44D 
Øvrige bladudvalg: sekretariatet. 

Eftertryk kun tilladt med nøjagtig kilde- og 

Originale tegninger må kun bruges af andre 
efter indhentning af tilladelse. 

De af redaktionen fremførte synspunkter i ord og illu-
strationer dækker ikke nødvendigvis beboernes hold-

MIDTPUNKT.DK 
hjemmeside med nyt om Farum 

Midtpunkt, beboerannoncer, alt om beboer-
demokratiet, praktiske oplysninger m.v. 

Henv.: Blokrådets Sekretariat. 
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