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Himlen over os – for et år siden 
Af Hans, Friarealudvalget 

Foto: Hans, 222F 

 
Sidste år fejrede naturen nytårsaf-
ten ved at opføre sit eget lille show. 
Få timer før raketterne fløj mod 
himmelen kunne man opleve en 
måneformørkelse. 

 Det var ikke en stor måneformør-

kelse – jordens skygge nærmest 

strejfede månen nederste del. Til 
gengæld var det næsten fuldmåne 
og skyfrit, så der var alligevel et fan-
tastisk syn. 
 Billedet er taget fra en østvendt 

terrasse på Nygårdterrasserne den 

31. december 2009 kl. 21.46. 

Friarealudvalget ønsker 

beboere og ansatte i Farum Midtpunkt 

et rigtig godt nytår. 
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 

BRUGTE JULETRÆER   

Brugte juletræer skal placeres på vendepladserne ved siden af containerne. 
Husk at afmontere julepynten, da træerne genanvendes til flis. 

 RYD GANGENE INDEN NYTÅRSAFTEN 

Vi har jo tidligere oplevet en mindre brand eller to i forbindelse med nytårs-
festlighederne, fordi nogle beboere har ladet poser med affald, stakke med 

gamle aviser eller en kasseret sofa stå i forgården til en A-lejlighed eller i det 
indre gangstrøg. Så kommer der måske et animeret selskab forbi og smider en 

cigaret, og så er ulykken der. Der kan derfor ikke opfordres kraftigt nok til, at 
den enkelte beboer sørger for at fjerne sit affald, inventar og 
dørmåtter fra forrum, reposer og indre gangstrøg inden nytårs-
aften, så risikoen for brand minimeres. 

BUDGETMØDE – FJERDE UDKALD 

Samtlige beboere og udvalg er velkomne til budgetmøde 
2011/2012. Mødet afholdes tirsdag den 25. januar 2011, kl. 
19:00 – i Servicecentralen. 

FURESØ KOMMUNES GADEMEDARBEJDERE ER HER 

Det forlyder, at Furesø Kommune har gademedarbejdere 
på arbejde i Farum Midtpunkt om aftenen op til jul, i ju-
len samt mellem jul og nytår. Det henstilles til forældre 
med teenagebørn, at de lige holder øje med deres børns 

færden i eftermiddags- og aftentimerne. 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 

Blokrådet, 

Blokrådets Forretningsudvalg, 

Ejendomskontoret, KAB og 

Blokrådets Sekretariat 

ønsker beboerne i Farum Midtpunkt 

en rigtig glædelig jul og 

et godt nytår. 
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NYT FRA BR-FU & EJENDOMSKONT. 

OBS! 

Hermed indkaldes – i henhold til blokrådets vedtagelse af BR-sag 433.b – til 
første møde i ”Strukturudvalget”. 

Mødet afholdes tirsdag den 11. januar 2011 kl. 19:30 i Servicecentralen. 

Udvalgets kommissorium er: at ”komme med forslag til hvordan blokrådets ved-

tægter, forretningsorden med videre kan ændres og blokrådets struktur moderni-
seres.” 

ALLE FARUM MIDTPUNKTS AFFALDS-
CONTAINERE ER AFLÅST I TIDSRUMMET 
31. DECEMBER 2010 KL. 19:00 - 01. JANU-
AR 2011 KL. 08:00 

For at undgå brand og sprængninger bli-

ver alle containere i FM aflåst d.31-12 ved 
19 tiden og åbnes først igen d.1-1-2011 
ved 8 tiden. 

VINTERVEJR OG GLATTE GANGSTRØG 

Pas på – pas på, der er glat på især vestblokgangstrøget om vinteren. Når tem-

peraturen ligger lige omkring frysepunktet er der visse steder – på grund af 
underafkøling – fare for at miste fodfæstet på Farum Midtpunkt ellers flot ryd-
dede stier og trapper. Det anbefales derfor at især dårligt gående tager deres 
forholdsregler. 

Et godt råd – som gentagne gange er blevet bragt i disse spalter – er, at man 
ifører sig skridsikre pigge, som sættes på skoene med en elastikdims. Sådanne 
”vinterdæk” til sko og støvler kan købes i velassorterede sportsforretninger og 
hos nogle bandagister. 

VARMESTUENS NYTÅRSKUR 

Fredag den 31. december mellem kl. 12 og 14 er der åbent hus i varmestuen. 

AFFALD – IGEN, IGEN 

En lille reminder i denne søde juletid: 

 Køkkenaffaldet finder ikke selv vej til containeren. 

 Papir, flasker med mere smidt på gangstrøgene forsvinder ikke af sig selv. 

 Det koster tid og penge at rydde op efter beboere der sviner med deres af-
fald – den tid kan bruges til noget mere nyttigt. 

Er du i øvrigt klar over, at en husstand leverer ca. 269 kg affald pr. år? 
Da ikke alle husstande har samme antal personer regner vi med, at det for Fa-
rum Midtpunkts vedkommende bliver til 442 tons affald pr. år.  
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AFDELINGSMØDE 

Indkaldelse til ordinært møde torsdag den 3. marts 2011 

Af Blokrådets Forretningsudvalg og Hans/222F, afdelingsbestyrelsesformand 

I forbindelse med blokrådsmødet 
torsdag den 3. marts 2011 afholdes 

i henhold til vedtægterne for Furesø 
Boligselskab obligatorisk afdelings-
møde kl. 1900. Der indkaldes her-
med til mødet med følgende  

dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for perio-
den siden sidste møde 

3. Godkendelse af afdelingens bud-
get for 2011-2012 – budgettet 
behandles i detaljer på det efter-
følgende blokrådsmøde. Regn-

skabet for 2009-2010 fremlægges 
til orientering. 

4. Indkomne forslag, skal være os i 
hænde til Midtpunktet nr. 437 
mandag den 14. februar 2011 kl. 
1800 

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

Følgende er på valg: 
Berit/44D, Gerd/206G, 

Lars/440A, Michael/441A, 
Tina/250D, Steffen/28B, 
Heddy/104A. 
Herudover består 

afdelingsbestyrelsen af: 
Hans/222F, Jakob/161B, 

Thomas/143F, Kirsten/34E, 
Mogens/279E, Niels/112E, 
Per/15H, Sabine/74E. 

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 afdelingsbestyrelsen -
medlemmer kl. 1830-1900 samt til nyt 
møde i forlængelse af blokrådsmødet 

samme aften. 
  

 

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 2. december 2010 
Af Inga, Blokrådssekretariatet 

 
I forbindelse med blokrådsmødet 
torsdag den 2. december 2010 blev 

afholdt ekstraordinært afdelingsmø-
de kl. 1900 – 1915 med følgende 

punkter: 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 supplerende medlem-

mer til afdelingsbestyrelsen 
3. Valg af formand 

4. Eventuelt 

Ad 1: Mogens 158/B, blev valgt som 
dirigent og Inga som referent. 

Ad 2: Heddy/104F & Thomas/143F 
blev valgt til afdelingsbestyrelsen. 

Ad 3: Hans/222F blev ny formand 
for afdelingsbestyrelsen, 
 På det efterfølgende afdelingsbe-
styrelsesmøde konstituerede afde-
lingsbestyrelsen sig med Jakob/ 
161B som næstformand. 

Ad 4: Der var intet til eventuelt  
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i november var på 2.798 MWh (megawatt timer) 
Budgettet for november var på 2.730 MWh 

Merforbruget var således på   68 MWh 

 
I november måned blev der brugt 2½ 
% mere fjernvarme end afsat i bud-

gettet. Det betyder, at det har været 
nødvendigt at købe mere fjernvarme, 
end vi havde regnet med – altså en 
større udgift i november for at holde 

varmen i vores boliger. 
 Alligevel er der fortsat god overens-
stemmelse imellem forbrug og a conto 

betalinger for varmen. 
 At det har været nødvendigt at bru-
ge mere fjernvarme har selvfølgelig en 

årsag. November måned var med sine 
382 graddage en koldere måned end 

en ”normal”-november, der kun inde-
holder 341 graddage. 
 November måned har således i 
gennemsnit været godt én grad kolde-

re end hvis måneden havde vist nor-
malitet. 
 Kompenseres for denne forskel, har 

Midtpunktet sparet 6 % i november 
måned. Billedet ligner således meget, 
det vi oplevede for oktober måned.  
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Forbrug 2010 – 2011

Forventet Aktuelt 2009-10

Vurdering af november: 
Forbruget af fjernvarme lå 2½ % 
over budgettet for måneden, men 
graddagekorrigerer vi forbruget, 
bliver månedens resultat en be-
sparelse på 6 %. 
Hvorfor? Fordi november var kold! 



  

 8 

TUMLINGER 

Store hvide snepuder 
tynger fyrretræernes grene 
næsten helt ned til jorden 
og får Kærnehusets legeplads 
til at ligne et julekort. 
Der er magi og nisser i luften. 
En flok små rødkindede rollinger 
i farveglade flyverdragter 
tumler rundt i driverne, 
mens de udstøder henrykte hvin 
og i smug holder øje med hinanden. 
Blå, grå, grønne, brune og sorte øjne. 
Det er danske Amalie, Line og Sebastian, tyrkiske Nedim og Ygliz,  
 vietnamesiske Kim, irakiske Kader, afghanske Siba og afrikanske Ben med flere. 
De puffer, skubber, glider, 
falder og rejser sig igen. 
En lille meget mørklødet fyr 
kaster en håndfuld sne op i vejret 
og råber begejstret: Se, det er her, 
det sner. 
Sidst på eftermiddagen 
blir alle afhentede 
af en eller begge forældre, 
og så indtræffer dagens stjernestund. 
Hvor barnet lægger den ene hånd, 
en våd lille vantehånd 
tillidsfuldt i forældrehånden 
og begynder at fortælle 
om sine oplevelser 
med alle de andre nissebørn, 
og især om den sjove lille drillenisse. 
De afbrydes af et kæmpe heksehyl, 
som nogle tyrkiske drenge 
har taget forskud på nytårsløjerne med. 
Hovsa, sir forælderen beroligende. 
Hovsa-sa, gentar det lille barn. 
Den voksnes tanker går til 
den forestående nytårsaften, 
når han/hun med familie og venner 
ved midnat træder ud på terrassen. 
For i en eksplosion af stjerner og sole 
at skyde nytårsfortsætter af. 
De vil naturligt handle om tumlingerne, 
deres lidt større søskende, 
ja, måske alle jordens børn. 
Men selv om flertallet af bebyggelsens voksne forsøger at synkronisere deres forsætter 
om i det nye år at arbejde for en grønnere, mere social retfærdig og menneskelig 
verden, batter det nok ikke meget. 
Men lad os alligevel begynde i det små 
her i vores spændende, 
rustfarvede mikrokosmos. 
Godt nytår. 

annelise, 2 C. 
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BR-sag 434.a: 

Driftsregnskab 2009-2010 

Forslagsstiller: Driftsbudgetudvalget 
og Blokrådssekretariatet 

Sammen med dette nummer af bla-

det er udsendt et komprimeret 
regnskab: et ’læse-let-regnskab’. 

Bemærk! Driftsregnskabet viser et 

overskud på 1.855.434 kr. 

Hvis du er interesseret i et komplet 
eksemplar af driftsregnskabet, kan 

det hentes enten på Ejendomskon-
toret eller i BR-sekretariatet. Du 
kan også rekvirere det i elektronisk 
form ved at sende en mail til 
blokraad@farum-midtpunkt.dk. 

Eventuelle spørgsmål til regnskabet 

kan mailes til: 
blokraad@farum-midtpunkt.dk. 

Driftsregnskabet vil ikke blive gen-
nemgået punkt for punkt på blok-
rådsmødet, men der kan selvfølgelig 
stilles spørgsmål til driftschef Frank 

Carlsen fra KAB. 

I nedenstående gennemgang redegø-
res for regnskabets vigtigste punk-
ter. I gennemgangen henvises til 

sidetallene i driftsregnskabet og til-
hørende noter. 

SIDE 1 OG 2 

Stamoplysninger om bebyggelsen 

Farum Midtpunkt har 1645 boliger, 
heraf 53 ungdomsboliger. Under er-

hvervslejemål hører lægerne, tand-
lægen, Nærbiksen, og Spisehuset. 
Herudover er der institutioner, fæl-

lesfaciliteter, garagebure og lager-
rum mv. 

SIDE 3 

Ordinære udgifter  

Nettokapitaludgifter 

Afdragene på lån – prioritetsydel-
serne – svarer stort set til de bud-
getterede 25 mio. 

Offentlige og andre faste udgifter 

Ejendomsskatterne er ikke steget. 

Vandafgiften (inkl. miljøafgift) på 
1.815.944 kr. er mere end fordoblet 
i forhold til de budgetterede 712.000 
kr. 

Årsag: Det er 1. gang, der er udar-
bejdet vandregnskab, og derved 1. 
gang, der er realiseret vandudgift på 

alle fællesarealer. Desuden har der 
været flere store rørsprængninger i 
årets løb. 

Renovation er (inkl. miljøafgift) en 
anelse mindre end budgetteret. 

Forsikringer er en anelse mindre end 
budgetteret. 

Afdelingens energiforbrug er en 
anelse mindre end budgetteret. 

Administrationsbidrag til Furesø Bo-
ligselskab er administrationsbidra-
get til KAB samt udgifter til drift af 

Furesø Boligselskab. 

Dispositionsfonden er en lovpligtig 
fond, som henstår på en bankbog i 
boligselskabet. Pengene er reserve-
ret til konsolidering og ekstraordi-
nære tab. 
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De offentlige og andre faste udgifter 
er på 30.264.641 kr. mod budget-
tets 29.271.000 kr. 

Variable udgifter 

Renholdelse, side 11 – note 3, dæk-

ker: 

1 Ejendomsfunktionærer: lønninger 
til gårdmænd, folkene på Ejen-

domskontoret og andet personale. 
Der er også indtægter på denne 
konto: f.eks. refusion af løn ved 

sygdom og kurser. På kontoen bog-
føres også overarbejdstimer i forbin-
delse med snerydning samt udgifter 
til sikkerhedsorganisation og fælles-
tillidsmand, arbejdsskadeforsikring 
m.v. 

Udgiften til ejendomsfunktionærer 

er lidt højere end budgetteret, hvil-
ket skyldes øget behov for sneryd-
ning. 

2 Rengøring: dækker primært udgif-
ter til rengøringsfirmaer, vindues-

pudsning mv. Her er brugt meget 
mindre end budgetteret. 

Årsag: Der var budgetteret med 12 
gange vinduespudsning inkl. skrå-
vinduer – der er pudset vinduer en 
gang i kvartalet. Herudover har der 

kun været en gang polish behand-
ling af reposer. 

5 Traktoromkostninger: indeholder 
udgifter til diesel, vejsalt, urea og 
vægtafgifter. 

8 Renholdelse diverse: udgifterne er 

i lighed med tidligere år mindre end 
budgetteret. 

Udgifterne på renholdelseskontoen 
er ca. 800.000 kr. mindre end bud-
getteret. 

Årsag: Færre udgifter til rengøring, 
kursusudgifter og skadedyrsbe-

kæmpelse. 

Tilbage til side 3 

Almindelig vedligeholdelse 
Udgifterne på konto 115 omfatter 

ikke-planlagte udgifter – eksempel-
vis mindre snedkerarbejde, låse og 
nøgler, dørpumper, gulvskader mv. 
Regnskabet viser i lighed med tidli-
gere år udgifter langt under det 
budgetterede. 

Planlagt og periodisk vedligeholdelse 
Udgifterne på konto 116 er afholdt 
af afdelingens henlæggelser, der an-

vendes til planlagte reparationer og 
fornyelser. 
I 2009/10 er budgetteret med 

21.593.000 kr. – der er brugt 
16.766.268 kr. 

Årsag: Nedenstående sager er ikke 
blevet afsluttet i indeværende regn-
skabsår som forventet. Kontoerne 
vil derfor komme ud af budgetåret 

2009/2010 med et overskud sva-
rende til et kommende underskud 

for regnskabsåret 2010/2011. 

Konto 116-6601 Elevatorer – 
120.500 kr. Der arbejdes med et 

forsøg med udskiftning til stærkere 
døre, da der er store driftsomkost-
ninger ved de eksisterende døre. 

Konto 116-5303 Vekslere – 818.500 
kr. Inden indkøb af nye veksler skal 
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markedet undersøges for at sikre, at 
der indkøbes tidssvarende teknolo-
gi. 
 Vekslerne skal samtidig udbydes i 
miniudbud. Der er afsat beløb til 

denne procedure over 2 budgetår 
2009 og 2010. Projektet afventer 
rådgiver. 

Legepladsen på Sankt Hans Torv var 
planlagt renoveret over 2 budgetår, 
men fakturaen for budgetåret 

2009/2010 blev fremsendt for sent 
og fremgår derfor af det kommende 
budgetår med et tilsvarende under-
skud. 

Herudover blev renoveringen af 

sydtrappen billigere end forventet. 

Istandsættelse ved fraflytning mv. 
Udgifterne på konto 117 dækkes af 

opsparede midler (henlæggelserne). 
Der er afholdt udgifter 2.829.145 kr. 
til den del af istandsættelsen, som 

afdelingen skal betale i fraflyttede 
lejligheder. 

Kontoen til indvendig vedligeholdel-
se vedrører den enkelte lejligheds 
individuelle vedligeholdelseskonto. 
Kontoen kan anvendes til male- og 

gulvlakeringsarbejder. 

På kontoen til indvendig vedligehol-
delse er anvendt 2.429.882 kr. Be-
løbet er dækket af henlæggelser. 

Drift af fællesvaskeri 
Udgifterne har været på 572.483 kr. 

Indtægterne (brugerbetalingen) har 
været på 708.094 kr. På side 12 
øverst, er det lille regnskab for va-
skeriet oplistet. 

ENERGIHJØRNET 

Midtpunktet har byens  
største radiatorkapacitet  
… du skal blot huske at 
bruge den! 

Hvorfor? 

Fordi Midtpunktet har svært ved at 
køle sit fjernvarmevand så meget, 
som varmeværket kræver. 
Det kostede sidste år en bod på ca. 
kr. ¼ mio., og der er udsigt til en bod i 
samme størrelsesorden i år – det er 
ærgerlige penge. 

Driftspersonalet gør sit for at rette op 
– men du kan også gøre noget! Jo 
flere radiatorer du har i brug, jo bedre 
er du i stand til at køle fjernvarme-
vandet.  

Alle radiatorer i rum, hvor du ønsker 
varme, skal således være tændte, så 
varmeafgivelsen fordeles på så man-
ge radiatorer som muligt – det giver 
den bedste afkøling. Hvis der er flere 
radiatorer i et rum med varme, må du 
således ikke nøjes med kun at have 
én radiator tændt. – og bliver der for 
varmt i rummet, kan du skrue lidt ned 
på alle radiatorer. 

I rum hvor du ikke ønsker varme, kan 
du selvfølgelig godt lade radiatoren 
være kold, eller skruet ned 
– men så skal døren til rummet også 
være lukket.   

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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Drift af selskabslokaler 
På samme side er regnskabet for 
selskabslokalerne. Udgifterne er på 
104.643 kr. Lejeindtægten er på 
23.488 kr. 

Tilbage til side 3 

Diverse udgifter 

Diverse udgifter konto 119 

Udgifterne på konto 119 er på 

1.961.564 kr. mod de budgetterede 
2.143.000 kr. 

Kontoen dækker udgifter til beboer-
demokratiet, se specifikationen på 
side 13. 

1 Kontingent til BL dækker med-

lemskab af Boligselskabernes 
Landsforening. 

2 Beboermøder – der er budgetteret 
med 30.000 kr. og brugt 23.520 kr. 
til mødeudgifter i Blokrådet og dets 
udvalg. 

3 Tilskud til fester dækker sankt-
hansfesten. 

3 Beboerformål blokke – er de pen-

ge, som blokkene (husmøderne) rå-
der over. 

4 Afdelingsbestyrelsen – dvs. Blok-

rådets udgifter: 

Kurser – mindre forbrug end bud-
getteret. 

Udgiften til kontorartikler er mindre 
end budgetteret. 

Udgiften til kopimaskine er noget hø-
jere end budgetteret. 

Inventarkontoen – intet forbrug i 
dette regnskabsår. 

Rengøring er på 0 kr. mod budgettet 
19.000 kr. 

Årsag: Udgiften er afholdt under 

rengøring af ejendomskontor og 
mødelokaler. 

Lønudgift til blokrådssekretær og 
sekretariatsmedarbejder mv. er lidt 
højere end budgetteret. 

Årsag: Budgetteringsfejl. 

Telefon, fax og internet er lidt højere 
end budgetteret. 

Årsag: BR-sekretariatet er ved en 
fejl blevet konteret for forbrug på 
12.000 kr. som skulle konteres un-
der udgifter til ejendomskontor. 

8003 Diverse gebyrer – dækker ud-
gifter til gebyrer vedr. girokort. 

8101 Annoncer – dækker udgifter til 
annoncering efter servicemedarbej-
der til ejendomskontoret. 

8121 Honorar særlig lejeændring. 

Udgift til ekstraordinær lejeregule-
ring i forbindelse med ibrugtagning 

af bolignettet. 

8131 er gaver og blomster f.eks. be-
gravelser og lignende. 

8158 Udgifter udvalg, herunder ak-
tiviteter dækket af midler fra den 
nedlagte fællesfond. 
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8242 Beboerblade mv. Nettoudgiften 
er mindre end budgetteret. 

8311 Løn til varmestuelederen. 

8731 Support IT – anlæg: Mindre 
forbrug, da driftsproblemer i vid ud-

strækning er løst internt. 

8732 Indkøb it: Forkert postering, 

udgiften skulle være bogført under 
kontorartikler. 

8990 Diverse dækker omdeling af 
beboerblade (udgiften til omdeling af 

Midtpunktet er i budget 2010-2011 
aftalt konteret under 8242 Beboer-
blade mv.), etablering af træknings-
ret, gebyr for beboerklagenævnssa-
ger og lønudgift til konsulent. 

Konto 119-8990 kan specificeres 

således: 

Omdeling 45.394,96 kr. 
Trækningsret 58.887,50 kr. 
Beboerklagenævn 8.260,00 kr. 
Kons. vedr. vaskeri 8.407,20 kr.                              
Studiekontrol 2.226,00 kr. 

Udg. fra blokråds- 
regnskabet til møde 2.411,00 kr. 

I alt 125.586,66 kr. 

SIDE 4 

Henlæggelser 
Henlæggelserne er opsparingen til at 
imødegå årets udgifter med. Opspa-
ringens størrelse beregnes efter pris 
pr. kvm. 

På side 15 er en specifikation på 

henlæggelserne. 

De samlede henlæggelser er på 
34.671.934 kr. De samlede ordinæ-
re udgifter er på 106.722.642 kr. 

Ekstraordinære udgifter 

125 Ydelser vedrørende lån til for-

bedringsarbejder er mindre end 
budgetteret. 

126 Afskrivning på forbedringsar-

bejder mv. svarer stort set til bud-
gettet. 

VANDSTATUS 

Der spares fortsat flot på vandet! 

Situationen pr. 30. nov. 2010: 
Juni 06 – nov. 06:(ref.) 107.097 m3 
Juni 09 – nov. 09: 91.668 m3 

Juni 10 – nov. 10:   79.961 m3 

Besparelse i forhold til  
sidste år: ca. 13 % 

Besparelse i forhold til 
referenceåret: ca. 25 % 

Den reelle besparelse er imidlertid ca. 
4 %-point mindre, da en del af bespa-
relsen skyldes de p.t. mange tomme 
lejligheder. 

Tages der højde for det, kan årets 
besparelse i forhold til referenceåret 
gøres op til ca. kr. 1,3 mio. 

Én m3 vand koster kr. 57,50.   

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/Ole Andersen  
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 



 
Foto: Inga Seier Petersen 
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127 Ydelser vedr. lån til bygnings-
skader svarer stort set til budgette-
ret. 

129 og 130 Tab ved fraflytning og 
lejeledighed er dækket af henlæggel-

ser. 

131 og 132 Renteudgifter og ydelse 
på særstøttelånet. 

De ekstraordinære udgifter er på 
23.503.001 kr. De samlede udgifter 
er på i alt 130.224.643 kr. 

SIDE 5 

Indtægter 

Ordinære indtægter på 129.683.698 
kr. er husleje for boligerne, hybler-

ne, erhvervslejemål, institutioner, 

kældre og garagebure mv. 

Renteindtægterne er med sine 
513.367kr ca. halveret i forhold til 
budgettet  

Andre ordinære indtægter er et til-
skud fra Furesø Boligselskab på 
825.000 kr. til udbedring af gyn-
gende gulve. Leje af antenneplads 
har givet os en indtægt på 57.912 

kr. 

Med indtægterne fra vaskeriet, sel-
skabslokalerne, og indsamling af 
indkøbsvogne kommer de ordinære 
indtægter op på 131.971.558 kr. 

Med de ekstraordinære indtægter 
kommer indtægterne op på i alt 
132.081.078 kr.  

SIDE 6 -8 

Aktiver og passiver – et øjebliksbil-
lede af Farum Midtpunkts økonomi. 

SIDE 9 

Kortfattet oversigt over, på hvilke 
konti der har været henholdsvis 

over- og underskud.  

SIDE 10-22 

Note-apparat. Der er i gennemgan-
gen henvist til noterne. 

SIDE 23-24 

Revisionens kommentarer til regn-
skabet. Revisionen har ikke givet 
anledning til forbehold. 

VEDHÆFTET LANGTIDSBUDGET 

Her kan man følge udviklingen gen-
nem de næste ti år. 

Huslejekonsekvenser: 

Huslejekonsekvenser: Ingen – de 
har fundet sted for mere end et år 

siden. 

Afstemningstema: 

Blokrådet tager driftsregnskabet for 
2009 -2010 til efterretning. 

BR-sag 434.b: 

Naturtrapper ved Slangerupvej 

Forslagsstiller: Friarealudvalget 

Som bekendt har vi et lommepenge-
projekt med unge mennesker her fra 
bebyggelsen. De unge udfører et 

stykke arbejde, som ellers ikke ville 
blive gjort. Herved lærer de noget 
om bebyggelsen og om det at have et 
arbejde med tilhørende forpligtelser.  
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Til gengæld tjener de unge så lidt 
lommepenge. Under det sidste lom-
mepengeprojekt renoverede de unge 
naturtrapperne på motorvejsvolden. 
Det var hårdt arbejde, men resulta-

tet blev rigtig godt. Det har fået fol-
kene bag lommepengeprojektet til at 
foreslå, at man også laver to natur-
trapper på volden langs Slangerup-

vej. 

I gamle dage kunne man gå tur op-

pe på volden langs Slangerupvej. 
Men efter at vi indgik en råderetsaf-
tale om Birkhøjmarken med kom-
munen og beplantede volden, har 
der ikke været adgang til toppen af 
volden. Det kan vi genetablere med 

en trappe ved viadukten og en trap-
pe nede ved Sugecentralen. 

Denne sag handler altså ikke om 
boligpolitik eller økonomi, men om 
at give lommepengeprojektet lov til 
at lave de to naturtrapper engang 

ude i fremtiden, hvis projektet har 
de økonomiske og menneskelige re-
surser. 

Huslejekonsekvenser: 

Forslaget har ingen økonomiske 
konsekvenser, da udgifterne afhol-

des over lommepengeprojektet. 

Afstemningstema: 

Blokrådet vedtager, at lommepenge-

projektet kan lave to naturtrapper 
på volden langs Slangerupvej, så-
fremt lommepengeprojektet har øko-
nomiske og menneskelige resurser 
hertil. 

BR-sag 434.c: 

Administrationsbidragsbudget 

Forslagsstiller: Niels 112E 

Farum Midtpunkt betaler et admini-

strationsbidrag til Furesø Boligsel-
skab, størsteparten videresendes til 
KAB. Budgettet bør ved fremlæggel-
sen derfor indeholde en orientering 

om hvordan pengene fordeles, og 
hvordan Furesø Boligselskab anven-
der deres andel. 

Huslejekonsekvenser: 

Forslaget har ingen huslejekonse-
kvenser. 

Afstemningstema: 

Blokrådet vedtager, at budgetfrem-

læggelsen indeholder en orientering 
om budgetstørrelsen af Furesø Bolig-
selskabs andel af administrationsbi-
draget og om hvad pengene bruges til 

og om det sidste regnskab herfor vi-
ser et overskud. 

VARMEØKONOMI 
Status pr. 30. nov. 2010: 
Variabel fjernv. kr. 5.475.376,- 
Aconto rådighed kr. 5.590.573,- 
Overskud kr. 115.197,- 

Ingen er i tvivl – sidste del af november 
måned var meget kold! 
 Alligevel blev der kun brugt 2½ % me-
re fjernvarme end afsat i budgettet – 
godt gået! 
 Og der er fortsat god overensstem-
melse imellem forbrug og aconto beta-
linger. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget  
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com  
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REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 433 2. december 2010 
 

1. Godkendelse af dirigent (Susanne, BR-FU) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 
3. Godkendelse af referat fra november 2010 (Godk. m/bemærkn.) 

4. Meddelelser og debat: 
a. Indlæg fra gæster 
b. Blokrådets Forretningsudvalg 

c. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Ændring af § 12 i Blokrådets Forretningsorden (ÆF: 20/0/0) 
b. Nedsættelse af strukturudvalg (14/6/0) 

c. Regnskabstal i budget (11/8/1) 
d. Administrationsbidragsbudget (10/10/0) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adr. Telefon 

A Hans 222F 44955320 
 Gerd 206G 44954775 
 Tina 205C 23604616 

B Per 15H  
11 Kirsten 34F 29915122 

 Steffen 31C  
16 Leni 85E  
 Trine 82F  

21 Niels 112E  
25 Jes 150D  
 Christian 149D  

Blok Navn Adr. Telefon 

32 Ole 250D 23603652 
35 Sven 277A  
36 Susanne 296B  

41 Claus 402F  
 Hanne 402F  

43 Søren 421F  
44 Verner 433A  
45 Lars 440A  

 Sv. Michael 441A  
    
    

Gæster: 
Frank, KAB 
 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Susanne, BR-FU blev godkendt som 
dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden 
bemærkninger. 

3. Godkendelse af  
referat fra november 2010 

Referatet blev godkendt med følgende 
bemærkninger: 

Fra Niels/112E har sekretariatet/BR-

FU modtaget 2 indsigelser: 
Modtaget 30.11.2010: ”Jeg savner min 

udtalelse/kritik af den måde Kevins 
forslag til en BR sag om affald blev 
nedgjort. Der er forkert af BR-FU at 

offentliggøre et ufærdigt forslag for på 
den måde at kloge sig. Energien skulle 

være brugt på at hjælpe, det er BR-FUs 
opgave at hjælper beboere der ønsker 
at rejse en BR sag, Kevins hensigt og 

baggrund for at rejse sagen var rigtig.” 
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Modtaget 02.12.2010: ”Det er lidt 
uvant at skulle nærlæse BR referater, 

men under 432.a står der "Inden 
stemmesedlerne blev omdelt, præcise-
rede dirigenten, at sedler med mere 

end 3 navne ville blive erklæret ugyldi-
ge" Dette erindre jeg ikke og de 2 re-

præsentanter fra blok 21 har det sam-
me problem. Heldigvis er udtalelsen 
båndet, derfor vil jeg gerne have afspil-

let afsnittet omkring BR-sag 432.a. 
 At afsnittet "skulle" med kunne bety-

de, at et antal stemmesedler ikke er 
talt med. Hvis alle stemmeberettigede 
har stemt på 3 navne skulle der være 

78 stemmer, der var kun 74, det kan 
skyldes stemmesedler med mindre end 
3 navne. En optælling vil normalt in-

deholde oplysning om antal gyldige, 
blanke og ugyldige stemmesedler, men 

det skete ikke, derfor ønskes antallet af 
"ugyldige" og blanke stemmesedler op-
lyst. Det bedes bekræftet at stemme-

sedlerne er opbevaret, så en revision 
kan udføres.” 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Der var ingen gæster på dette møde. 

4.b Blokrådets Forretningsudvalg 

Nyt BR-FU medlem  
pr. 1. december 2010 

Farvel og tak for langt og godt samar-
bejde til Verner, blok 44 og velkommen 

til Hanne, blok 41. På grund af afbud 
fra blok 43, og igen respons fra blok 42 
– som ikke holder husmøder - er turen 

til at sidde i BR-FU allerede nået til 
blok 41. 

Ny varmestueformand 

Tak til Ivan Froloff for mange års ihær-
dig indsats i Varmestuen. Vi håber at 

du trods dine store helbredsmæssige 
problemer også fremover vil have en 
masse gode stunder. Brugerne af var-

mestuen har valgt Torben/403D som 
ny formand.  

Ny ’blød gårdmand’ 

Velkommen til Anita Nielsen der fra 1. 

december i år er ansat som FM’s nye 
bløde gårdmand. Siden Bent forlod os 
for 3 måneder siden har ’gårdmand’ 

Jørgen vikarieret i jobbet, og han har 
gjort et fantastisk godt arbejde – tak for 

indsatsen.  

Midlertidige ramper nedtaget  

De midlertidige ramper ved blok B og C 

er nedtaget, da de har forårsaget vand-
indtrængning i 12 A Ungecenteret og 

vaskeriet.  

Miljøsag – ansøgning om 
midler fra Landsbyggefonden 

BR-FU, Bolig- og Friarealudvalget , Fu-
resø Boligselskab og KAB har besluttet 
at samarbejde om en ansøgning til 

Landsbyggefonden med henblik på ad 
denne vej  at få finansieret en ”miljø-

sag”, hvori blandt andet indgår opgra-
dering af indre gangstrøg, basket- og 
fodboldbanen og motionssti mv.  

BR-FU’s replik til afstemnings-
proceduren på sidste BR-møde  

BR-FU har fra Niels/112E modtaget 

nedenstående opfordring: 

”På det kommende BR møde bedes det 

forklaret hvorfor der findes bestemmel-
ser om skriftlig afstemning i de over-
ordnede bestemmelser for Furesø Bo-

ligselskab i Kapitel 2, § 8 stk. 1, 1. af-
snit og i Kapitel 3 § 12, stk. 2, 

når regelsættet ikke indeholder en be-
stemmelse om skriftlig afstemning un-
der forretningsordenen for Blokrådet. I 

hvert af tilfældene kræver en sådan 
beslutning om skriftlig afstemning at 
25 - 33 % stemmer ja til forslaget. At 

der skulle være forskellige kutymer 
med flydende regler, der adskiller sig 

fra de andre bestemmelser i organisati-
onen, virker ikke troværdigt. Det kun-
ne tænkes at fædrene til Farum Midt-

punkts Grundlov ønskede et åbent 
demokrati. Indtil der findes et regelsæt 

for Blokrådet, bør forslag om skriftlig 
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afstemning udenfor de beskrevne regler 
afvises.” 

Svar: Dirigenten har fulgt de "alminde-
lige foreningsretlige regler", som bl.a. er 
beskrevet i forskellige håndbøger for 

dirigenter. Det er et fællestræk i disse 
regler, at mødets dirigent fastsætter 

afstemningsform. Hvis forsamlingen er 
uenig med dirigenten, kan denne af-
sættes. 

 I det konkrete tilfælde skulle der 
vælges 3 personer blandt 6 kandidater, 

og dirigenten skønnede at det ikke ville 
være praktisk muligt at kontrollere at 
alle stemmeberettigede afgav 3 og kun 

3 stemmer, medmindre det foregik 
skriftligt. 
 Alle stemmesedler var gyldige: 22 

sedler med 3 navne, 4 stemmesedler 
med 2 navne. 

Videoovervågning 

Spørgsmål om videoovervågning fra 
Niels/112E 

”Blok 21 overvejer at opsætte egen vi-
deo overvågning, vi er plaget af den del 
hærværk og forudser at problemerne 

øges når dørene aflåses. Vi er også be-
vidste om, at de urolige elementer vil 

søge at udføre deres aktiviteter i P kæl-
deren, hvis de ikke kan få adgang til 
selve blokken. Før vi sætter spørgsmå-

let på husmøde agendaen, ønskes det 
oplyst hvilke lovgivnings bestemmelser 

der skal opfyldes ved video overvågning 
af det indre gangstrøg og ved en mulig-
vis efterfølgende overvågning af P kæl-

der. Det antages at blokken vil kun-
ne benytte det værende netværk til in-
stallationen. 

 Da også andre blokke har samme 
overvejelser, ønskes orienteringen om 

mulighederne givet på det kommende 
BR møde.” 

Debat om 4.b 

Frank/KAB – oplyste foranlediget af 
spørgsmål fra Niels/112E, at Datalov-

givningen er kompliceret og at brud på 
denne kan give op til 6 måneders 

fængsel.  Ved video-overvågning er der 
en data-ansvarlig. I FM’s tilfælde kan 

personen vælges af Blokrådet. 

4.c Andre udvalg 

Boligsocialt udvalg – er nedlagt 

Udvalget har den 22. november 2010 
meddelt BR-FU at udvalget er nedlagt. 

BR-FU overtager indtil videre udvalgets 
aktiviteter. 

Døraflåsningsprojektet  

– revideret tidsplan 

Blok 46 – der er testblokken – tages i 

brug i uge 2 eller 3. Efter blok 46 for-
venter vi at tage 2 til 3 blokke i drift ad 
gangen. 

Alle øvrige blokke forventes i drift in-
den udgangen af uge 12. 

Det årlige budgetmøde  

– tredje udkald 

Driftsbudgetudvalget minder om, at 
den 25. januar 2011 kl. 19 afholdes det 

årlige budgetmøde for samtlige beboere 
og udvalg. 

Udvalgenes frist for indlevering af øre-
mærkede forslag til budget 2011-2012 
skal være Blokrådssekretariatet i hæn-

de senest 6. december 2010. 

Debat om 4.c 

Susanne/BSU kontaktperson – sagde, 

at som det er nu har udvalget udlevet 
sin rolle – om nødvendigt kan det altid 

tages op igen, om det er nødvendigt at 
have et Boligsocialt udvalg i Farum 
Midtpunkt. 

Baldur/BNU/Aflåsningsfølgegruppen – 
præsenterede 2 dørtelefonmodeller for 
BR: henholdsvis en IP-telefon og en 

boks. 
 De beboere der har ønsket at ”låne” 

dørtelefon har med den valgte løsning 
valget mellem IP-telefon og boks. Begge 
kræver eksterne strømforsyning, da de 

ikke kan fødes via netværket – det blev 
en alt for dyr løsning. 
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Da spørgeskemaet blev udfyldt viste vi 
ikke at der ville være mulighed for valg 

mellem 2 modeller. Vi er derfor igen 
nødsaget til at spørge – dem der har 
bestilt lånetelefon – om hvilken af de 2 

modeller, de ønsker at låne af ejen-
dommen. 

Bemærk! Beboere der har valgt at be-
nytte telefon/mobiltelefon til adgangs 

kontrol - er fri for at skulle tage stilling 
til om de foretrækker at låne IP-telefon 

eller boks af ejendommen. 

Det er muligt at tilknytte 2 telefonnum-
re med hver sit navn, pr. lejlighed. Men 
der kan kun tilsluttes en ”lånetelefon”. 

Leni/85E – hvorfor er døraflåsnings 
projektet udskudt 3 måneder? 

Susanne/BR-FU – en af årsagerne er at 
der er begået hærværk på dørene un-

dervejs. 

Kirsten/34F – har bemærket at dørene 
smækker forfærdeligt. 

Baldur/Aflåsningsfølgegruppen – vi ser 
på dørpumper, der ikke smækker så 

voldsomt.  
 Herefter drejede debatten sig om af-

låsning af blokkenes fællesrum. 

Frank/KAB oplyste at med i projektet 
er aflåsning via adgangskontrol/brik i 
1 fællesrum pr. blok – i alle tilfælde det 

store fællesrum. 

Berit/44D – mente, at der nok var be-
hov for sikring af de østvendte altandø-

re i gangstrøgsniveau. 

Herefter indlæg, hvor: 
En BR-repr. fortalte, at hans blokhavde 
sagt nej til låsebrikløsningen til deres 

fællesrum. 
 En anden mente, at BR ikke har ta-

get stilling til aflåsning af fællesrum via 
aflåsningssagen, og at udvalget har til-
taget sig nogle rettigheder som de ikke 

har mandat til. 

 En tredje sagde, at aflåsningen af 
fællesrum var drøftet i forbindelse med 

tyveri fra fællesrum. 
 En fjerde påpegede, at BR i denne 
sag var meget dårligt informeret. Hvad 

vil der eksempelvis ske ved brand? 

Dirigenten mindede om, at i tilfælde af 

brand åbnes alle døre, der er omfattet 
af aflåsningssystemet pr. automatik. 

Udtalelsen blev senere korrigeret af 
Mogens/158B – der sagde, at det var 

ved strømnedbrud alle dørene åbnes. 
Så ved brand gælder det om at sikre et 

strømnedbrud – eksempelvis at ”klippe 
en ledning over”. 

Baldur/Aflåsningsfølgegruppen – hen-
ledte forsamlingens opmærksomhed 

på, at systemet er forberedt til at der 
på sigt kan foretages aflåsning af flere 

døre/fællesrumsdøre.  Prisen pr. dør 
skønnes at være på ca. 10.000 kr. 

Søren/421F – Blok 43 forstår ikke kri-
tikken af udvalget. 

Sv. Michael/441A – Med hensyn til at 
udvalgene tager sig friheder, har jeg 
ikke i denne sag set noget der over-

skrider udvalgets mandat. De har lavet 
et fantastisk godt stykke arbejde, med 
den løsning de er nået frem til. Men 

måske skal vi - næste gang der ned-
sættes et udvalg – sørge for, at der bli-
ver udarbejdet et kommissorium, der 

angiver udvalgets rammer meget mere 
tydeligt end i dette tilfælde.  

Berit/44D – Det jeg har stillet spørgs-
mål ved, har intet at gøre med en kritik 
af udvalget og den løsning man er 
kommet frem med. Jeg er sikker på, at 

den inden for de givne rammer er den 
bedste. Men jeg synes vi har behov for 

at tage det med terrassedørene med, da 
det vil være muligt at komme ind ad 
denne vej. 

Gerd/206 G – bemærkede tidligere un-
der debatten, at hvis terrassedørene på 
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indre gangstrøg skulle aflåses, krævede 
det en BR-sag. 

Inga/referent – spurgte til de 2 model-
ler: Har BR taget dem til efterretning? 
Ingen protester fra forsamlingen.  

Gerd/FURBO – fortalte, at Furesø Bo-
ligselskab har vundet en sag om pleje-

hjemsbyggeri i Allerød kommune. 
 Hvad angår udlejningssituationen 
går det fremad. Der er flere ind end ud-

flytninger.  
 Samarbejdet med Furesø kommune 

foregår på mange områder. På dialog-
mødet den 17.11.2010 fik vi ros på alle 
punkter, senest har vi været i dialog 

omkring planerne for Midtbyen. I går 
var der møde med kommunen med 
henblik på at få erklæret Farum Midt-

punkt bevaringsværdigt. 

Gerd/TMU – Under TMU er nedsat en 

arbejdsgruppe, med henblik på at vi får 
reduceret bebyggelsens affaldsproble-
mer: Som noget af det første er aftalt 

møde med Vest-forbrændingen, hvor 
der er en masse viden om affaldshånd-
tering/sortering, som vi kan bruge i det 

videre arbejde. 

Gerd/Lavtagefølgegruppen – udbuddet 

er afsluttet: De planlagte lavtage repa-
rationer forventes at kunne gennemfø-
res som budgetteret. 

Hans/FAU mv.: Hvad angår planerne 
for Bybækskolen, jf. arkitektkonkur-

rencen omkring Midtbyen – ser jeg ger-
ne, at den oprindelige ide om ungeakti-
viteter realiseres i en eller anden form. 

De tidligere planer om at få forbundet 
FM med den øvrige Bymidte i form af et 
hovedgangstrøg er igen dukket. Herud-

over har vi andre ideer – der ikke er så 
vidtrækkende – der kan arbejdes ind i 

projektet. 

Berit/IT for @lle – erindrede om at den 
9. december undervises i NemID. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 433.a: Ændring af § 12 i 

Blokrådets Forretningsorden 

På mødet fremlagde blok 45 ændrings-
forslag til BR-sagen. 
Argumentet herfor var at Blok 45 øn-
skede en klarere tekst:  

1) Ordet ”jævnligt” ændres til ”mini-
mum en gang i kvartalet” 

2) Stk. 6 ændres til: ”Såfremt et ud-

valg/ en arbejdsgruppe ikke respekte-
rer et pålæg fra Blokrådet om afrappor-

tering, nedlægges det uden varsel. 
Blokrådets forretningsudvalg udarbej-
der blokrådssag med pålæg.” 

Berit/44D – forslagsstiller til sagen – 
støttede ændringsforslaget. 

Afstemning: 
Ændringsforslaget blev enstemmigt 

vedtaget med 20 stemmer for. 

BR-sag 433.b: Nedsættelse af struk-
turudvalg 

Baldur/273F – Sagen er rejst med det 
håb at flere og yngre vil deltage frem-
over. 

 Vores struktur har brug for at blive 
ført up to date. Det er mit (Baldurs) 

håb, at en gruppe mennesker vil sætte 
sig sammen og udarbejde forslag som 
kan forelægges for blokrådet.  

 For mig er det et oplæg til videre dis-
kussion, som kan foregå rundt om et 

bord: det handler om at få flere ind i 
beslutningsprocesserne frem for at bli-
ve udelukket. 

 Jeg forestiller mig eksempelvis at BR-
sagerne bliver lagt op som en tråd. 
 Under sit indlæg kom han ind på at 

for mange beboere er det vanskeligt at 
afsætte tid til 22 årlige møder for at 

kunne blive hørt – bidrage til/ i beslut-
ningsprocesserne. 

Berit/44D – Hvordan er du nået frem 

til 22 møder? I øvrigt deltager jeg gerne 
i udvalget.  



  

 23 

Baldur/273E – For at kunne påvirke 
kræver det først husmødedeltagelse og 

herefter BR-deltagelse. Da der er 11 
BR-møder årligt giver det 22 møder.  

Gerd/blok A – Vi syntes det er en god 

ide med fora, det behøver vi ikke et 
strukturudvalg til.  

Sven/blok 35 – Anbefalede at udvalget 
hentede inspiration udefra, idet det er 
væsentligt at udvalget ser på struktu-

ren frem for teknologien, 

Lars og Sv. Michael/Blok 45 – talte 

varmt for ideen om strukturudvalg og 
debatfora – blandt andet ud fra argu-
mentet, at vi skal forholde os til den tid 

vi er en del af. 

Afstemning: Vedtaget: 14 stemmer for, 

6 i mod og 0 undlod at stemme. 

BR-sag 433.c: Regnskabstal i budget 

Tina/blok A – Vi er usikre på hvad det 
drejer sig om. 

Niels/112E – Det handler om at få 

regnskabstallene ind i budgettet. 

Berit/44D – Vil det medfører større 
omkostninger til KAB? 

Herefter drejede debatten sig om gen-
nemsigtighed i forhold til gængs prak-

sis. 

Verner/DBU – Det eneste der ikke er 
specificeret ud på 119-kontoen er di-

verse. Udvalget har taget fat i KAB med 
henblik på at få oplistet hvad det er for 

udgifter som posteres her. 

Afstemning: Vedtaget med 11 stemmer 

for, 8 i mod og 1 undlod at stemme. 

BR-sag 433.d: Administrationsbi-
dragsbudget 

Afstemning: Sagen faldt på grund af 
stemmelighed: 10 stemmer for, 10 i 

mod og 0 undlod at stemme. 

6. Eventuelt 

Kirsten/34F – spurgte til, om der er 

givet tilladelse til ovenlysvinduer der 
kan åbnes i A/D lejlighederne. 

Frank/KAB med flere – bekræftede at 

løsningen er godkendt af blokrådet. 

Sv. Michael/441A – Der er for tiden 

koldt i lejlighederne i Birkhøjterrasser-
ne: Opvarmningen af lejlighederne er i 
forvejen dyr, og i takt med fraflytningen 

stiger de tilbageblevne lejeres varme-
regning betragteligt: hvordan er det 

med kompensation? 

Herefter drejede debatten sig om sti-
gende energipriser, hvor høje tempera-

turer man kan opnå i boligerne i Fa-
rum Midtpunkt og suspenderingen af 
muligheden for automatisk dag/ nat 

regulering af varmen. Flere sagde, at de 
maksimalt kan opnå en temperatur på 

16-17 grader i boligerne.  Hvilket selv-
følgelig er lavt og uacceptabelt – her er 
brug for en vvs’er. Flere beklagede, at 

det for tiden ikke er muligt at bestille 
dag/natsænkning, hvilket vil kunne 
ses på varmeregningen.  

 Årsagen til at ordningen med auto-
matisk temperaturregulering (ud over 

den man kan foretage ved at dreje på 
termostaten) er kompliceret.  Men, hvis 
vi ikke afkøler vandet tilstrækkeligt får 

vi ekstra regning fra fjernvarmeværket.  
 Under debatten blev nævnt, at den 

ekstra udsugning i Birkhøjterrasserne 
er sat i bero. Det er ikke den der er år-
sag til at beboernes varmeudgifter er 

stigende. Dog anbefales at beboerne 
udlufter hyppigt – hvilket også påvirker 
varmeforbruget i negativ retning, til 

gengæld opnås et bedre indeklima og 
fugtskader undgås. I øvrigt har ejk. 

sørget for, at temperaturen i de tomme 
boliger i Birkhøjterrasserne er opvar-
met til 16 grader.  

 

Bladudvalget søger illustrator …  
… til Beboerbladet »Midtpunktet«. 



  

24 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
BEBOERHOTEL 

Depositum: 200 kr. 
1 eller 2 personer: 100 kr. pr. nat. 

Leje sker gennem Ejendomskontoret. 
Værelserne er møblerede, har dynetæpper 
og hovedpuder; toilet med håndbruser.  
Beskedent, men pænt. Værelserne er røg- 
og dyrefri. 

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 
mandag i ulige uger 1900 – 2000  
samt før blokrådsmødet 1900 – 1930  
(se datoer i kalenderen s. 27) 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl Tlf Blok 
Lene 49D 5046 4219 13 
Henrik 128A 2070 8656 23 
Susanne 296B 2272 9258 36 
Hanne 402F 3690 1988 41 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 35 01.03.11 – 29.02.12 
Blok 12 01.06.11 – 31.05.12 
Blok 22 01.09.11 – 31.08.12 
Blok A 01.12.12 – 30.11.13 

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 / Mobil 2423 4106 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Personlige henvendelser: 
Mandag   1200 – 1800 
Torsdag   1400 – 1800 

Henvendelser på mail, telefon eller mobil: 
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. 

Desuden laves annoncer og meddelelser til 
ITV, fotokopiering, op- og nedfotografering, 
husmødeindkaldelser, brevpapir, indbydel-
ser, sange, blok-hæfter og plastlaminerede 
dørskilte. Vi har farveprintere i både A4 og 
A3. Fax og email sendes og modtages. 

”BLØD GÅRDMAND” 

Anita Nielsen  telefon: 2058 6048 

BOLIGNET 

Ved problemer kontakt 
Dansk Kabel TV telefon: 3694 9494 
eller læs bloggen: 
 http://bolignet.farum-midtpunkt.dk 

BORETIDER 

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

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. 
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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 bebyg-
gelsens interne infokanal. 
Henv.: BRs Sekretariat tlf.: 4495 4887. 

FORKORTELSER 

BFU Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg 
BL Boligselskabernes Landsforening 
BNU Bolignetudvalget 
BR Blokrådet 
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg 
BRM Blokrådsmøde 
BRS Blokrådssekretariatet 
BU Bladudvalget 
BUU Børne- og Ungdomsudvalget 
DBU Driftsbudgetudvalget 
DSVKU Det særlige Varmeklageudvalg 
EJK Ejendomskontoret 
FAU Friarealudvalget 
FURBO Furesø Boligselskab 
FK Furesø Kommune 
FM Farum Midtpunkt 
FV Fjernvarmeværket 
HCU Handicapudvalget 
HUU Hundeudvalget 
ITA IT for @lle 
KAB Københavns Almindelige Boligselskab 
KAU Katteudvalget 
KTU Kulturudvalget 
LLO Lejernes Landsorganisation 
MP Beboerbladet Midtpunktet 
NB Nærbiksen 
SC Servicecentralen 
SH Spisehuset 
SL Selskabslokalerne 
TMU Teknik/Miljø Udvalget 
ØU Økonomiudvalget 

FURESØ KOMMUNE 

Boligsocialt innovationsprojekt 
Rasmus:  Telefon:  7216 5177 
  Mail:  rtn@furesoe.dk 

 GENBRUGSEN 

Paltholmterrasserne 2A 
Telefon: 2336 6642 

Åbningstider: 
Mandag, torsdag, fredag: 1100 – 1700 

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

Genbrugsen drives af frivillige. 

IT FOR @LLE 

Netcaféen i Servicecentralen 
alle aldre  Søndag 1400 – 1600 

KAB 

Vester Voldgade 17 
1552 København V. 
Telefon: 3363 1000 
Mail: kab@kab-bolig.dk 

KATTEPROJEKTET 

Blokrådets projekt vedrørende vil-
de/bortløbne katte. Modtagelse, 
fodring m.v. af bortløbne tamkatte 
koster 75 kr. pr. påbegyndt døgn i 
gebyr ved udlevering af katten 
til ejeren. 

Henvendelse: 
Annelise & Asger telefon 4035 0309 

KLUBBER 

Backgammon klubben 
Sidste torsdag i måneden kl. 1900 
i Seniorklubbens lokaler i nr. 215 
Kontakt: Per   telefon 4499 1157 

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 optages det 
år, de fylder 10 år. 

Kontingent (½ år) 300,- kr. senior,  
  125,- kr. junior (u. 16 år). 

Formand: 
Karsten Jørgensen 267D, tlf.: 4495 8426. 
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Fiskeklubben 
Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100 

Litra X 
Nygårdterrasserne 228A 

Klub for interes-
serede i jernba-
ner 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 tlf.: 4495 0627. 

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 tlf.: 4013 9466 

NÆRBIKSEN 

Nygårdterrasserne 212 
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405 

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

Udbringning 25,- kr. Ring ons-
dag eller fredag kl. 1000 – 1200 
og få varerne bragt om efter-
middagen.  
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 tøm-
mes 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 Ejendomskon-
toret for 100,- kr. 
 Tilladelse til parabolopsætning fås hos 
driftschefen i KAB. 
 Hunde- og kattehold skal tilmeldes leje-
målet på Ejendomskontoret (max. 4 dyr i 
alt). 

RADIO/TV & TELEFONI 

Dansk Kabel TV telefon: 3694 9494 
YouSee  telefon: 8080 4040 
  www.yousee.dk 

TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV: 
Oprettelse: 595,- kr. 
Pakkeskift: 295,- kr. 

Grundpakke:  49,72 kr./md 
Mellempakke:  181,93 kr./md 
Storpakke:  279,34 kr./md 

Abonnement betales kvartalsvis forud. 

Telefoni leveret af Dansk Kabel TV 
Oprettelse:  99 kr. 
Portering af telefonnummer: 300 kr. 
Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere in-
formation og priser. 

YouSee Plus 
kræver minimum mellempakke;  
kontakt YouSee direkte. 

SELSKABSLOKALER 

Nygårdterrasserne 206 

Selskabslokalerne lejes 
ved henvendelse til Ejen-
domskontoret. Plads til 75 
personer. 
To velmøblerede sale, 
garderobe og toiletter. 
Alt i service og køk-
kengrej, komfur og 
opvaskemaskine. 
Musikanlæg kan lånes. 
Pris weekend: 1.400 kr. + depositum 500 
kr. (inklusiv almindelig rengøring). 
Pris hverdage: 1.200 kr. + depositum 500 
kr. (inklusiv almindelig rengøring). 
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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 

VARMESTUEN 

Nygårdterrasserne 213 

VASKERIET 

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

VEDR. »MIDTPUNKTET« 434 OG 435 

MP 434 husstandsomdeles 23.12.10 

Fotos:  Hans, Inga 
Tryk:  RC Grafisk 
Oplag:  1625 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

13.01.11 kl. 1800: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg 
til MP 435, der udkommer 27.01.11. 

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

Man kan i meget sjældne tilfælde efter sær-
lig aftale senest mandagen før afleverings-
fristen få en senere frist for aflevering af 
renskrevet indlæg på e-mail eller cd-rom. 

Ansvarshavende: Berit, 44D 
Øvrige bladudvalg: Blokrådssekretariatet 

Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- 
og forfatterangivelse. 

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

De af redaktionen fremførte synspunkter i ord og illustratio-
ner dækker ikke nødvendigvis beboernes holdninger! 

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK 

Officiel hjemmeside med nyt om Farum 
Midtpunkt, beboerannoncer, alt om beboer-
demokratiet, praktiske oplysninger m.v. 

Henvendelse: Blokrådets Sekretariat 

KALENDER FOR JANUAR 2011 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

lø 1. Nytårsdag   

sø 2. IT for @LLE Lukket 

ma 3. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

ti 4. BR-møde 19:30 SC 

on 5.    

to 6.    

fr 7.    

lø 8.    

sø 9. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

ma 10.    

ti 11.    

on 12.    

to 13. Frist for MP 435 18:00 SC 

fr 14.    

lø 15.    

sø 16. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

ma 17. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

ti 18.    

on 19.    

to 20.    

fr 21.    

lø 22.    

sø 23. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

ma 24.    

ti 25.    

on 26.    

to 27. MP 435 Husstandsomdeles 

fr 28.    

lø 29.    

sø 30. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

ma 31.    


