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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 497 

til blokrådsmødet tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 19:30 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 1. september 2016 
4. Meddelelser og debat: 

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

 d. Debatoplæg blok 14: Fungerer vores demokrati? 
5. Blokrådssager: 
 a. Valg til Økonomiudvalget (s 13) 
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 497 

 Side Indhold 

 3 Så er det slut! – for denne gang i hvert fald … 
 4 Det er italiensk og betyder snedig, snu, listig 

 5 Støjmålinger – FURBO – Genbrugsen – Nørklerne 
 6 Otte møder … og meget, meget mere 
 7 Næsten præcist 

 8 Chips og ticks – Nåh nej, tips og tricks 
 9 Vi ta'r lige en runde mere 
 10 Den kom listende 
 11 De knokler for at komme på plads 

 12 Gangstrøgsprøvefelt i blok 24 
 13 Blokrådssager 
 16 Kopi af mødeindkaldelse med (delvis) dagsorden 
 17 Ekstraordinært og langt referat 

 24 Referat af Blokrådsmødet 1. september 2016 
 25 God opførsel og lavere priser gi'r knap ½ million 
 27 Jamen vi har osse terrasser der skal vandes! 

 31 Så bli'r der råd til julegaver! 
 36 Praktiske oplysninger 
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HVAD ER FURBO? 
Af Gerd, Furesø Boligselskab 

FURBO er vores officielle forkortelse 
for Furesø Boligselskab. 

FURBO er en boligorganisation inden 

for Almene Boliger. Organisationen er 
ejer og har på nuværende tidspunkt 
øverste ansvar for følgende områder: 

BOLIGAFDELINGER: 

Sportsvænget, 42 lejemål,  
bygget i 1940'erne 

– afdelingen har valgt ikke at have 

bestyrelse, så organisationsbestyrel-
sen træder til. 

Nordvænget I, 117 lejemål,  
bygget i 1950'erne 

– afdelingen har valgt en bestyrelse, 
et medlem af den sidder i organisati-
onsbestyrelsen: Annelise Refshauge. 

Nordvænget II, 200 lejemål,  

bygget i 1960'erne 

– afdelingen har bestyrelse og 2 re-
præsentanter i organisationsbestyrel-

sen: Anette Aagård Nielsen og Alan 
Vinje. Anette er næstformand i orga-
nisationsbestyrelsen. 

Farum Midtpunkt, 1580 bolig-

lejemål, bygget i 1970'erne 

– har afdelingsbestyrelse, men har 
opbygget sin egen form for beboerde-

mokrati. Farum Midtpunkt har 4 
medlemmer i organisationsbestyrel-
sen: p.t. Gerd Karlsen (formand), Erik 

Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen 
og Michael Quist. 

PLEJEHJEM:  

Demokratiet i disse varetages af or-

ganisationsbestyrelsen. 

Skovvang, 60 lejemål,  

bygget i 0'erne 

– beliggende i Allerød og lejes af Alle-
rød kommune. Organisationsbesty-
relsen er ansvarlig for beboerdemo-
kratiet. 

Svanepunktet, boliger fordelt  
på plejehjem, rehabilitering og  
bofællesskab for udviklings-
hæmmede, bygget i 10'erne. 

– beliggende i blok 12 & 13 i Farum 
Midtpunkt. Rummer også et genop-
træningscenter. Alt drives af Furesø 

Kommune. Organisationsbestyrelsen 
er ansvarlig for beboerdemokratiet. 

MYNDIGHED/JURIDISK  
ANSVAR ETC. 

Repræsentantskabet – består af bebo-
ere fra de 4 boligafdelinger, normalt 
medlemmer af afdelingsbestyrelserne. 

Farum Midtpunkt har valgt en anden 
model, da de ikke mener, at det er 
specielt væsentligt at mødes en gang 
årligt. 

Organisationsbestyrelsen – øverste 
daglige ledelse og juridisk ansvarlige 
på mange områder. Bl.a. har FURBOs 

bestyrelse i årevis budt ind på bygge-
rier i både Furesø kommune og om-
egnskommuner. 

Se også artiklen på side 6. 
  

Foto: Berit, 141E, 09.03.2015, Svanepunktet 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
STØJMÅLINGER 

På blokrådsmødet i september blev Blokrådets Forretningsudvalg opfordret til at 
iværksætte støjmålinger ved alle hot-spots langs den nye gittersti. 

 Forretningsudvalget har videresendt opfordringen til Teknik/Miljø Udvalget, da 
emnet falder inden for dette udvalgs område. 

VIL DU ARBEJDE FOR HELE FURESØ BOLIGSELSKAB 

I november skal der vælges to medlemmer af Furesø Boligselskabs bestyrelse. Det 
er Michaels og Thomas’ pladser der er på valg. Thomas har på blokrådsmødet den 
1. september oplyst at han genopstiller, mens Michael oplyste at han overvejer. 
 Se også artiklerne på side 4 og side 6. 

SKAL GENBRUGSEN GENOPSTÅ? 

Meget tidligt i Farum Midtpunkts historie oprettede beboerne 
aktiviteten Genbrugsen, så de havde et sted at komme af med 
ting de ikke selv havde brug for (eller plads til), og for en billig 

penge kunne købe ting de lige stod og manglede – tøj og sko, bø-
ger og plader, køkkengrej og radioer, møbler og cykler m.m.m. 
 Sidenhen – måske inspireret af Genbrugsens succes – fik akti-

viteten skarp konkurrence, dels fra Spejderne i Farum, som har 
etableret en meget stor genbrugsforretning ovre i industrikvarteret, dels fra lop-
pemarkedet på Bytorvets parkeringsplads. Og som oplyst på Blokrådsmødet i 
september måtte Genbrugsen lukke for en periode. 

Nu prøver Blokrådets Forretningsudvalg og Økonomiudvalget at samle en 
gruppe beboere, der fremover kan stå for Genbrugens drift. 

Er du interesseret i at være med – så kom til mødet  

mandag den 10. oktober kl. 1930 i Servicecentralen 

KAN DU LIDE AT LAVE HÅNDARBEJDE OG SNAKKE SAMTIDIG? 

… så er du velkommen hos Nørklerne. 

Vi strikker, hækler, broderer, laver papirarbejde og meget mere. Det vigtigste er 
dog, at vi mødes med andre og snakker om alt muligt. 

Vi har delt os i to grupper. 

Den ene mødes mandag aften i fællesrummet i en blok.  
Kontakt Anne Harrysson på tlf.: 5190 0950. 

Den anden mødes onsdag formiddag kl. 1100 i nogle timer. Vi 
mødes i et af Seniorklubbens rum (Nygårdterrasserne 215). 

Vi er 6-8 personer for tiden, men vil gerne være flere.  
Kontakt Vibeke Boyesen på tlf.: 2256 7742.  
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Hvad laver organisationsbestyrelsen? 
Af Gerd, Furesø Boligselskab 

Bestyrelsen mødes ca. 8 gange årligt. 

Arbejdsopgaverne er at holde snor i 
de enkelte afdelinger – sørge for, at de 

følger loven, har styr på økonomien 
etc. 

Medlemmer af bestyrelsen arbejder 
også i forskellige udvalg nedsat af be-

styrelsen eller af forvaltningsgruppen 
i KAB. 

Organisationsbestyrelsen beslutter 

renoveringer og nybyggerier og støtter 
afdelingsbestyrelserne undervejs. 

Desuden indebærer posten som be-
styrelsesmedlem diverse møder med 

myndigheder, KAB chefer, andre bo-
ligselskaber mm. 

Der er meget ofte tungt læsestof. 

Det forventes, at man uddanner sig 
undervejs. 

I egen afdeling forventes man at del-
tage i afdelingsmøder/blokrådsmøder 
og diverse udvalg. 

TID: i gennemsnit ca. 20 timer ugent-

lig. Når der er større byggesager og 
lignende, bruges der mere tid. 

NB! 

Medlemmer af organisationsbestyrel-
sen arbejder for hele selskabet og ik-
ke for sin egen private bolig/blok/ 

afdeling. 

Se også artiklen på side 4.  

 

Repræsentantskab 

Furesø Boligselskab 
(FURBO) 

Sportsvænget  

Nordvænget 1 

Nordvænget 2 
Farum 

Midtpunkt 

Blokrådet 

Skovvang 

Svanepunktet 

KAB 
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i august var på  606 MWh (megawatt timer) 
Budgettet for august var på  659 MWh 

Besparelsen var således på   53 MWh 

 
I august måned sparede vi 8 % i for-
hold til vores varmebudget. Fint med 

det! Og da graddagene i august stort 
set har været som normalen, vil en 
graddagekorrektion ikke ændre på 

besparelsesprocenten. 

I forhold til begyndelsen af regn-
skabsåret er vi kommet en anelse 
tættere på budgettet end i de to første 

måneder. 

Det bliver spændende at følge udvik-
lingen, når vi med september måned 

forsigtigt tager hul på varmesæsonen. 

Det angivne forbrug indeholder var-
meforbruget i plejecenter Svanepunk-

tet samt seniorbofællesskaberne Top-
punktet i blok 12 og Top13 og fami-
lieboligerne i blok 13 (som alle tre hø-
rer til Farum Midtpunkt) med i alt 39 

MWh.  
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Forbrug 2016 – 2017 

Forventet Aktuelt 2015-16 

Vurdering af august: 
Den gode start på året fortsæt-
ter med en besparelse på 8 % i 
august måned. 
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Tips & ideer til vedligeholdelse af din bolig: 

Sådan vedligeholder og rengør du: 
 Glasfiberkabinerne i badeværelserne: 

Efter bad skrabes væggene og tørres efter, fx med det brugte håndklæde. 

1 – 2 gange årligt afkalkes vægge og poleres op med AUTOPOLISH. 
 Laminat på køkkenlåger: 

Dagl.: tørres med opvredet klud, evt. med opvaskemiddel 
Ca. 1 gang mdl.: Vask med sæbespånevand. 

 Badeværelsesgulve: 

Vaskes med fx ’Probat for klinker’ efter behov. 
 Parketgulve – LAD ALDRIG VÆSKE LIGGE. 

Fejes og støvsuges ofte, tør evt. med en hårdtopvreden klud. 
Hvis vask – sulfovand og tør efter med tør klud. 

 

Terrasser: 
 Du må aldrig højtryksspule terrassen. Underlaget kan ikke tåle det! 

 Algepletter på terrassen renses med ”Algefri N” fra Ecostyle, som er det eneste 

lovlige algemiddel i Danmark. Algepletterne forsvinder normalt af sig selv, når 

solen og varmen kommer. 

 Terrasseadskillelser (plankeværk) kan behandles med Gori transparent saltgrøn 
– fås på Ejendomskontoret. 

 Nye plantekasser skal stilles på podiet med en afstand på 1-1½ cm mellem kas-
serne, så luft kan cirkulere. Nye plantekasser skal ikke behandles med træbe-

skyttelse. 
 Kattehegn skal godkendes på ejendomskontoret. Af brandhensyn må de aldrig 

lukke terrassen af, da den er flugtvej. 
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 DEBATPUNKT 4.d BR-MØDE 496 OG 497 
Af Ingvar, Blok 14 29. august 2016 

Forretningsordenens §16: 
”BR-FU består af 4 personer, valgt af 
de enkelte blokke på skift af og 

blandt blokkens beboere. Valgperio-
den er 12 måneder. 
 Den enkelte blok kan normalt kun 
vælge én person pr. FU-periode. Det er 

dog i undtagelsestilfælde, ved pludse-
lig opstået og ikke forudsigelig hæn-
delse, muligt for blokken at stille sup-
pleant for den resterende del af perio-

den.” 

Blok 14 har fremsat følgende oplæg 
til ændringsforslag til §16 til dis-

kussion på blokrådsmøderne i au-
gust og september, med henblik på 
et endeligt forslag til blokrådssag 
til afstemning på blokrådsmøde i 

oktober eller november: 

Der vælges i blokken, samtidig med 
BR-FU-repræsentanten en suppleant 
for BR-FU-repræsentanten, som ved 

almindeligt forfald deltager i BR-FU 
møderne med fuld kompetance. 

Begrundelse: 

For at få et kontinuerligt arbejde i 
BR-FU er det vigtigt, at der til enhver 
tid deltager 4 beboervalgte personer i 
alle BR-FU-møder, med ansvar over-

for BR.  
 De 4 personer er samtidig forpligte-
de til deltagelse i BR-møderne, så BR-
FU til enhver er fuldtalligt og ansvar-

ligt til stede ved møderne, og at BR-
FU ikke erstattes af tilfældigt tilstede-
værende. 

 

Ovenstående har været foreløbigt dis-
kuteret på ekstraordinært Blokråds-
møde den 23. august 2016 i ”Stien”. 

Der var bred enighed om, at det 
ville være formålstjenligt med supple-
anter til BR-FU medlemmerne, under 

én eller anden form, og diskussioner-
ne kom samtidig til at dreje sig om 
valgperiodernes længde. 
 Erfaringerne fra tidligere BR-FU-

medlemmers virke er, at man ved 12 
måneders funktionstid, lige netop når 
at kende til arbejdet – hvorefter man 

skiftes ud.  
 Indflydelse og kontinuitet går her-
ved tabt for det vigtige arbejde i BR-
FU. 

Der blev nævnt og diskuteret flere 
former, der kunne opfylde formålet, 
og som kan diskuteres videre ved 
næste BR-møde. De væsentligste var: 

1. 4 medlemmer fra blokkene + 4 
suppleanter fra samme blokke, 
varighed 1 år, som nu. 

2. 4 medlemmer fra blokkene + 4 
suppleanter fra næstfølgende 
blokke, varighed 2 år, så 
suppleanterne har et helt år til 

”oplæring”, med deltagelse i det 
daglige arbejde. 

3. 4 medlemmer fra blokkene + 4 
suppleanter fra næstfølgende 

blokke, varighed 2 år, men med 
valgperioder forskudt med et halvt 
år, så suppleanterne har et halvt 

år til ”oplæring”, med deltagelse i 
det daglige arbejde, og de 
”aftrædende medlemmer” bliver 
suppleanter deres sidste halve år. 

4. 6 medlemmer fra blokkene, 
varighed 1 1/2 år, de 2 som en 
slags ”suppleanter” det første 

halve år som ”oplæring”, men med 
deltagelse i det daglige arbejde. 
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Det væsentlige mål er, at få varetaget 
beboernes (vores) interesser og rettig-
heder – uden at den brede demokrati-

ske indflydelse tabes. 

Til fortsat diskussion på BR-mødet 
den 1. september 2016 – samt på 
Husmøderne i september. 

 Endelig indstilling senest på BR-
mødet i oktober for afstemning 
som BR-sag på mødet i november. 
  

 
 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER PÅ BR-MØDE 495 
 Listen er heldigvis dukket op igen – se MP496, side 22 

Blok Navn Adresse 
A Alf 201D 
 Tove 201G 
 Gerd 206B 

 Alice 208B 
B Pia 20D 
C Oskar 10I 
11 Niels 28E 
12 & Hans 38 2.R 
13 Jørn 47 2.B 
14 Hanni 55E 
 Ingvar 55E 
15 Per 70E 
 Anne 75D 
16 Erik 80F 
 Lis 80F 
21 Niels 112E 
24 Thomas 143F 

Blok Navn Adresse 
25 Inge 155C 
26 Casper 163F 
31 Anne Charlotte 239A 

32 Leif 242B 
33 Anita 257B 
 Vibeke 260A 
36 Michael 294D 
41 Bo 401A 
 Merete 401A 
42 Jørgen 410F 
 Niels 414F 
43 Camilla 424F 
 Henrik 428D 
44 Gertrud 432A 
 Mogens 437A 
46 Michael 452D 
   

Uden stemmeret: Frank Carlsen/KABPalle/EJK 
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
INGEN HAR TID TIL AT SKRIVE 

Lige omkring deadline til dette blad havde Ejendomskontoret fuldt op at gøre med 
at pakke ned i deres lånte lokaler og flytte tilbage til Servicecentralen. Så i stedet 

vises her billeder fra den renoverede Servicecentral. 
 Fotos er taget af Berit, 38 2.S den 16. og 19. september 2016. 

Se ællinger i P-

området under  
Servicecentralen. 
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 PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER 

Af projektleder Bente Heltberg, KAB 

Indre gangstrøg – prøvefelt og spindeltrappe 

 
Foto: Berit, 38 2.S – indre gangstrøg i blok 24 – 19.04.2016 

Prøvefeltet med renovering af gang-
strøgene placeres i blok 24. Der laves 
prøve på et almindeligt opgangsfelt 

ved nr. 135, hvor gulvbelægningen 
udskiftes og der laves ny belysning. 
Der udføres også prøve på renovering 
af spindeltrappen ved nr. 136. Her 

udskiftes væg- og loftsbeklædning, og 
der laves ny belysning. 

Der holdes informationsmøde for 
blok 24 onsdag den 28. september 

2016 kl. 1900 - 2030 – der er omdelt 
invitationer i blokken. 

Renoveringsarbejdet vil kunne ses og 

mærkes. Der er mange delprocesser, 
og nogle af opgaverne kræver, at der 
ikke er adgang for andre end hånd-
værkerne i arbejdstiden. Efter ar-

bejdstid vil der blive udlagt gangpla-
der, så man kan færdes til og fra sin 
bolig. Prøvefeltet bliver den første test 

på, hvordan planlægningen virker i 
praksis. 

Prøvefeltet bliver udført i perioden fra 
starten af oktober og frem til midten 

af december. Når prøvefeltet er fær-
digt, vil der være mulighed for at be-
sigtige gulvet – nærmere tidspunkt 
kommer senere her i bladet. 

Hvis prøvefeltet lever op til forvent-
ningerne, vil sagen blive fremlagt i 
blokrådet i starten af 2017. Hvis den 

bliver vedtaget, skal der udarbejdes 
udbudsmateriale og projektet skal 
udbydes. Byggestart kan forventes i 
slutningen af 2017.  
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BR-sag 497.a:  

Valg til Økonomiudvalget 

Forslagsstiller:  
Blokrådets Forretningsudvalg 

Blokrådet skal hvert år vælge 3 med-
lemmer til Blokrådets Økonomiud-
valg. Økonomiudvalgets kommissori-
um er beskrevet således i Blokrådet 

Forretningsorden: 

§ 14: ØKONOMIUDVALG 
BR nedsætter hvert år i august et 
økonomiudvalg på 3 valgte medlem-

mer, som tiltræder den 1. september. 
Det gamle økonomiudvalg fratræder 
den 1. oktober. Udvalgets opgave er 

at føre løbende kontrol med anven-
delsen af BRs dispositionskonto og at 
udarbejde budget og regnskab herfor 
i samråd med BRs udvalg og persona-

le. 

Stk. 2 
BR-FU holder løbende Økonomiud-
valget orienteret om BR-beslutninger 

med konsekvenser for BRs økonomi. 

Ved en forglemmelse blev valget ikke 
annonceret i MP 495 og sat på dags-

ordenen til BR 496, hvorfor hele valg-
proceduren måtte udskydes til nu. 
 Kandidaterne er opstillet i alfabe-
tisk rækkefølge. 

Bemærk! 
Der er fire opstillede til tre pladser. 
Derfor skal der foretages skriftlig af-

stemning, hvor blokrådsrepræsentan-

terne stemmer på de tre kandidater, 
som husmødet har givet dem mandat 
til. 

Huslejekonsekvenser: 

Denne sag har ingen huslejekonse-
kvenser. 

Christian/149D 

 

Jeg genopstiller hermed til Blokrådets 
Økonomiudvalg. Jeg har i flere år del-

taget aktivt i det beboerdemokratiske 
arbejde i Farum Midtpunkt og er ak-
tiv i Friarealudvalget. 

Med venlig hilsen 

Christian Hecquet, 149D 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Christian/149D til 
Blokrådets Økonomiudvalg. 
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Erik/80F 

 

Hermed genopstiller jeg til økonomi-
udvalget. 
 Jeg er uddannet som økonom inden 

for den finansielle sektor og har fun-
geret som såvel virksomhedsrådgiver 
som privatkunderådgiver i en stor del 

af min karriere. 
 Jeg har således god erfaring med 
diverse aspekter af endog meget 
komplekse virksomheders daglige ud-

fordringer inden for det økonomiske 
og strategiske område. 
 Jeg har således været aktivt invol-
veret i investeringsovervejelser, bud-

getteringsarbejde, regnskabsanalyse 
m.m. i forbindelse med vurdering af 
finansieringsbehov som skulle løses 

for mine kunder, som ikke mindst 
har inkluderet et betydeligt antal 
ejendomsinvesteringsselskaber. 
 Jeg mener derfor jeg er godt rustet 

til at deltage i arbejdet i økonomiud-

valget og for en god ordens skyld skal 

jeg naturligvis understrege at jeg na-
turligvis vil respektere såvel eksiste-
rende lovgivning som blokrådets be-

slutninger i forbindelse med hvervet. 

Med venlig hilsen 
Erik Nordstrøm, 80 F 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Erik/80F til Blokrå-

dets Økonomiudvalg. 

Hans/38 2.R 

 

Jeg genopstiller hermed til Blokrådets 
Økonomiudvalg. Jeg har boet her i 
bebyggelsen siden 1979 og har været 
aktiv i vores beboerdemokrati siden 

1982. Udover at repræsentere min 
blok i Blokrådet, er jeg medlem af di-
verse udvalg og følgegrupper. I mange 
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år har jeg været fast mand i Friareal-

udvalget. Som mangeårig aktiv bebo-
er har jeg et godt kendskab til Blok-
rådets forretningsgange og struktur, 

samt til de forskellige udvalg og deres 
arbejde.  

Min erfaring med økonomi har jeg 
dels fra erhvervslivet, hvor jeg har en 

Teknonomuddannelse i Driftsteknik. 
Her er virksomhedsøkonomi et af de 
obligatoriske fag. Herudover har jeg 
naturligvis også en del erfaring med 

budgetter og regnskab fra arbejdet i 
boligselskabets bestyrelse samt mit 
nuværende arbejde i et andet alment 

boligselskab.  

Blokrådets Økonomiudvalg arbejder 
jo med den del af økonomien som hø-
rer til beboerdemokratiet. De senere 

år er der gennemført flere lovmæssige 
ændringer på dette område. En af 
Økonomiudvalgets vigtigste opgaver 
fremover bliver derfor at tilpasse sig 

disse ændringer. Den opgave vil jeg 
gerne være med til at løse. 

Jeg føler mig godt rustet til arbejdet i 

Økonomiudvalget. Såfremt jeg bliver 
valgt, ser jeg frem til et godt samar-
bejde med udvalgets øvrige medlem-
mer samt Blokrådets ansatte. 

Med venlig hilsen 
Hans Laustsen, 38 2. R 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Hans/38 2.R til 
Blokrådets Økonomiudvalg. 

Jørgen/410F 

 

Jeg, Jørgen Schmidt, stiller hermed 
op til valg til en post i økonomiudval-

get. 

Som selvstændig i en lille virksomhed 
gennem 25 år har jeg en del erfaring i 
praktisk økonomi.  Jeg er derfor sik-

ker på at jeg kan overskue omfanget 
af konto 119 i Farum Midtpunkts 
driftsbudget. 

Hvis jeg bliver valgt, vil jeg arbejde for 
at BR-FU holdes orienteret om udval-
gets mødeaktivitet og beslutninger. 

Med venlig hilsen 

Jørgen Schmidt 
Birkhøjterrasserne 410 F 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Jørgen/410F til 
Blokrådets Økonomiudvalg. 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 495A 23. AUGUST 2016 
 

Mødet fandt sted i Aktivitetscenter Stiens auditorium, Paltholmterrasserne 1 

1. Godkendelse af dirigent (Tove/BR-FU) 

2. Godkendelse af dagsorden (Godk. m/bemærkn.) 
3. Debat: 

0. Blokrådsmødets personsammensætning og debatkultur 

1. BR-FU’s rolle/sammensætning nu og i fremtiden 
2. Fungerer vores demokrati i Farum Midtpunkt? 

DELTAGERE: 

Navn Adresse 
Kirsten 34F 

Jytte 35 2.B 
Lisbeth 36 2.F 
Erik 36 2.G 

Hanne 36 2.G 
Karen 37 2.N 

Hans 38 2.R 
Berit (referent) 38 2.S 
Morten 38 2.S 

Søren 38 2.T 
Synnøve 47 2.D 
Tom 49 2.O 

Hanni (BR-FU) 55E 
Ingvar 55E 

Per 70E 
Anne 75D 
Karin 117E 

Flemming 136A 
  

Navn Adresse 
Inge (BR-FU) 155C 

Jakob 161B 
Torben 164B 
Susanne 232A 

Vibeke 260A 
Jørgen 268D 

Benny 270E 
Karen Vibeke 270E 
Maiken 287E2 

Mikkel 287E2 
Bo 401A 
Merete 401A 

Jørgen 410F 
Camilla 424F 

Henrik 428D 
Tove (BR-FU, dirigent) 431D 
Mogens 437A 

Michael 452D 
  

 

 

1. Godkendelse af dirigent 

Hanni/BR-FU byder velkommen og er 
glad for det gode fremmøde. 
 BF-FU foreslår Tove/BR-FU som 

dirigent, hvilket forsamlingen god-
kender. 

Tove/BR-FU takker for valget og ser 

frem til et godt møde. Hun erklærer 
mødet for lovligt indvarslet med 7 da-
ges varsel, og oplyser, at Berit/38 2.S 

har tilbudt at tage referat af mødet. 

 Hun beder deltagerne rejse sig, når 
de får ordet. (ref.bem.: denne henstil-
ling frafaldes dog i løbet af mødet på 
grund af auditoriets opbygning). 

Tove/dirigent ridser dagsordenen op: 
 1. BR-FU føler sig forbigået i et par 

situationer, så måske skal der juste-
res i »Grundloven« og forretningsor-
denen. 
 2. Derudover har Ingvar fra Blok 14 

et forslag til debat om at vælge sup-
pleanter til forretningsudvalget. 

EKSTRAORDINÆRT 
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2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes efter følgen-
de bemærkninger: 

Morten/38 2.S vil gerne vide hvad FU 
egentlig har gang i, og hvad der er 
deres begrundelse for indkaldelsen. 
FUs debatpunkt var oppe på det se-

neste ordinære BR-møde og kommer 
op igen på det næste. Han kan ikke 
se, på hvilke punkter »Grundloven« og 

Forretningsordenen er overtrådt, som 
påstået af BR-FU. 

Ingvar/14 har læst samme argumen-
tation på Facebook, skrevet af Gerd, 

og mener at hun og Morten må have 
snakket sammen. Han oplæser § 5 i 
»Grundloven« og synes at begrundel-
sen står helt klart i indkaldelsen. 

 Han spørger, om Morten er nytil-
flyttet, og hvad der mangler i indkal-
delsen. 

Da forsamlingens munterhed har lagt 

sig, svarer Morten/38 2.S at han har 
boet i Farum Midtpunkt i knap 40 år, 
og at han ikke har diskuteret det med 

andre – han udtrykker blot sin egen 
holdning som han åbenbart ikke er 
ene om. 

 Han anfægter ikke, at der kan være 

behov for debatten, men man skal 
ikke forveksle et debatmøde med et 
BR-møde. 

Michael/452D understreger at han i 

aften taler på egne vegne. 

 Han mener at FU er i sin fulde ret 
til at indkalde til mødet. Vi har disku-
teret Blok 14s forslag flere gange, og 

FU har ret til at indkalde til møde om 
hvad som helst. 

Anne/15 finder det også vigtigt, at vi 
debatterer emnerne. 

Karen/37 2.N er enig med Morten i, 
at man ikke kan kalde et møde med 
denne dagsorden et blokrådsmøde, 

men afbrydes af Tove/dirigent, som 
synes vi nu skal gå videre. 

3. Debat 

3.0 Blokrådsmødets personsam-

mensætning og debatkultur 

(ref.bem.: mødedeltagerne havde stort 
behov for at debattere disse emner.) 

Michael/452D gør opmærksom på at 

rigtig mange af de tilstedeværende er 
over 55-60-65 år eller mere, og mener 
det er et sygdomstegn i forhold til et 
demokrati, som bør være repræsenta-

tivt. 

Berit/38 2.S synes man skal lade væ-
re med at blande alder ind i det. Der 
er mange langt oppe i årene som er 

forandringsparate og med på nye de-
bat- og samarbejdsformer, og mange 
yngre som er fastlåste og forstenede. 

Anne/75D oplever at mange unge 

vender blokrådsmøderne ryggen på 
grund af debatkulturen. Det er noget 
vi skal arbejde med. 

Susanne/31 tror mødetidspunktet 

kan være et problem for mange bør-
nefamilier. Det er samtidig med at 
børnene skal puttes. 

 Hun synes også vi skal prøve at få 

nydanskere med i beboerdemokratiet. 

Mikkel/287E2 mener ikke det handler 
om alder, men om repræsentativitet. 
Flere unge, studerende og nydanske-

re skal deltage, men de mødes af en 
”børnehave”, hvor de føler at de ikke 
har noget at skulle have sagt. 

Henrik/43 kritiserer beboerdemokra-

ter, der har deltaget i mange år, for 
ikke at lytte til og ikke at respektere 
andre. Derfor har mange nye ikke lyst 

til at deltage. 

 Vi skal respektere hinanden, vi skal 
undgå gentagelser, og vi skal undgå 
at tale i munden på hinanden. 
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3.1 BR-FU’s rolle/sammensætning 
nu og i fremtiden 

Tove/BR-FU nævner eksempler på 
overtrædelser i forhold til »Grundlo-

ven« og Blokrådets Forretningsorden: 

 Forretningsudvalget føler sig til-

sidesat, fordi udvalget ikke har haft 
indsigt i processen ved ansættelse af 
en ny blokrådssekretær. Hvor står 
der f.eks. at det skal være en akade-

miker, og at det ikke må være en der 
bor i Farum Midtpunkt? Forretnings-
udvalget har heller ikke set alle an-

søgninger, og KAB har været den sty-
rende kraft i forløbet. 

Michael/452D synes, at Hans/ØU på 
sidste Blokrådsmøde gav en god og 
fyldestgørende beskrivelse af hierar-
kiet for ansættelser. 

 Blokrådssekretæren skal jo arbejde 
for Blokrådet, og Forretningsudval-

gets frustration skyldes nok den fore-
gående ansættelse. Han synes det er 
en fejl, at FU ikke har kunnet se alle 

ansøgninger, hvis dette var et ønske. 

 Michael finder valgperioden i For-

retningsudvalget for kort: Man sidder 
i ét år, men kan først arbejde effektivt 
i de sidste 3-4 måneder. Ideen med 

suppleanter er god, men så skal sup-
pleanterne deltage i alle møder. Han 
mener valgproceduren skal ændres, 
så der foretages kvartersvalg, men 

med Vestblokkene som et kvarter for 
sig, så der sidder 5 medlemmer i For-
retningsudvalget. 

Anne/15 beklager at blokken ikke var 
i stand til at stille et medlem til Blok-

rådets Forretningsudvalg. 

 Hun oplæser store dele af stillings-

opslaget til jobbet som blokrådssekre-
tær og bemærker, at det omhandler 
rigtig meget sekretærarbejde, og at 
der ikke er noget krav om akademisk 

uddannelse. Dette passer ikke sam-
men med det der kom frem på sidste 
BR-møde. 

 Men hun understreger, at KAB er 
vores ansatte og ikke skal overtrumfe 
beboerdemokratiet. 

Morten/38 2.S kan stadig ikke se 
overtrædelser i forhold til forretnings-

ordenen. Her kan der ikke opbygges 
noget strukturelt omkring Furesø Bo-
ligselskabs ansættelse af en blokråds-
sekretær. 

Tove/BR-FU fastholder at afdelings-
bestyrelsen forpligter sig til at følge 

blokrådets beslutninger, og læser op 
fra »Grundloven«. 

Torben/164B pointerer, at det ikke er 

afdelingsbestyrelsen, men organisati-
onsbestyrelsen der har arbejdsgiver-
ansvaret, og spørger hvor meget FUR-

BO har involveret afdelingen i ansæt-
telsen af den nye blokrådssekretær. 

Hans/38 2.R/ØU fastslår igen, at Fu-

resø Boligselskabs bestyrelse igang-
satte ansættelsesproceduren sammen 
med Økonomiudvalget og Blokrådets 

Forretningsudvalg samt – efter orga-
nisationsbestyrelsens ønske – Blad-
udvalget. BR-FU, BU og ØU er de 

blokrådsudvalg som BR-sekretæren 
arbejder tættest sammen med. 

 Han forstår slet ikke kritikken af 

proceduren og af KAB, som blot har 
passet sit arbejde. 

Michael/452D har i flere omgange 

siddet i ansættelsesudvalg, og man 
skylder selvfølgelig ansøgerne at alle 
ansøgninger læses. Det er fornuftigt 

at lade KABs HR-afdeling gøre dette, 
men ansættelsesudvalget har da ret 
til at se alle ansøgninger, hvis det øn-

skes. 

Mikkel/287E2 har selv gået ledig som 
nyuddannet ingeniør og kan fortælle, 

at der gennemsnitligt bruges ca. 6 
minutter pr. ansøgning. Det er derfor 
man bruger HR-afdelinger, som er 
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uddannet til at gennemgå dem. Det er 
dét KAB har gjort. 

 Han er enig i, at alle i ansættelses-

udvalget bør have mulighed for at se 
alle ansøgninger. 

Tove/BR-FU er stadig utilfreds med, 

at FUs protester blev afvist af KAB, så 
man ikke havde mulighed for at væl-
ge om. 

 Hun håber at hun som medlem af 

ansættelsesudvalget har valgt den 
rigtige kandidat, men ville gerne have 
set alle ansøgningerne. 

Anne/75D ser fremad: Hvad gør vi 
så? Er der noget vi skal eller kan æn-
dre? 

Tove/BR-FU fastholder kravet om at 
kunne se alle ansøgninger. 

Per/70E medgiver, at Tove formentlig 

har kapacitet til at læse alle ansøg-
ninger, men dette er ikke nødvendig-
vis tilfældet for alle fremtidige forret-
ningsudvalg. 

Berit/38 2.S mener at forretningsor-
denen kan opdateres med et afsnit 
om ansættelsesudvalg, hvor dette 

skal sikres mulighed for at se alle an-
søgninger. 

 Hun tilbyder sin hjælp til udform-
ning af blokrådssagen. 

Michael/452D spørger hvilke arbejds-
opgaver blokrådssekretæren har, og 
efterlyser mere kommunikative opga-

ver i stillingsopslaget. 

 Han beroliges med, at de er nævnt. 

Kirsten/11 nævner, at forslaget om 
en valgperiode på 2 år til Blokrådets 

Forretningsudvalg har været oppe til 
diskussion for mange år siden. 

Jørgen/268D synes debatten har 

budt på enkelte guldkorn, men mest 
har drejet sig om en overstået ansæt-
telsesprocedure. 

Morten/38 2.S opfatter debatten så-
dan, at FU har følt sig tromlet i for-

hold til samarbejdet med andre in-
stanser i en enkelt sag. 

 Men det er magtpåliggende, at FU 
forstår sin egentlige rolle, som er at 
være ”ekspeditionskontor”. FU skal – 

ud over at sørge for afholdelse af 
blokrådsmøder – dirigere post hen til 
relevante udvalg, holde disse i ørene 
samt sørge for nedsættelse af ar-

bejdsgrupper eller udvalg til emner, 
som ikke er dækket af eksisterende 
udvalg. 

 Måske bør udvalget have et andet 
navn – f.eks. ’organisationsudvalget’ – 

for når man slår ordet ’forretningsud-
valg’ op, giver forklaringen udtryk for 
et langt mere magtfuldt udvalg end 

tilfældet er i Farum Midtpunkt, og det 
kan fejlagtigt tiltrække folk med ”en 
borgmester i maven”. 

Hans/38 2.R understreger, at vi skal 
fastholde blokrådsstrukturen, som 

giver størst mulig indflydelse for den 
enkelte beboer. Men for at beholde 
den skal FU holde såvel BR som ud-

valgene kørende. 

 Vi skal ikke lave om på strukturen, 
så den kommer til at ligne en afde-
lingsbestyrelse. 

Michael/452D fastholder, at BR-FU 
skal være vågent i forhold til det om-

givende samfund og have dertil pas-
sende beføjelser – f.eks. i forhold til 
kommende kommunale lokalplanfor-

slag. 

Henrik/428D finder det vigtigt at sør-

ge for at Blokrådets Forretningsud-
valg får tilstrækkelige beføjelser. 

 Han roser den gode debatkultur i 
aften. 

Ingvar/14 takker Blokrådets Forret-

ningsudvalg for at tage emnet op på 
denne måde, og synes FU skal få fat i 
stillingsbeskrivelsen. 
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3.2 Fungerer vores demokrati  
i Farum Midtpunkt? 

Ingvar/14 fortæller at i de 1½ år han 
har deltaget i beboerdemokratiet, har 

det forekommet ham mærkeligt at der 
sad én, to eller tre, men aldrig fire fra 
Blokrådets Forretningsudvalg til blok-
rådsmøderne – og én gang var det 

alene Michael, tidligere medlem af 
BR-FU, fordi alle fra FU havde meldt 
forfald. Derfor bør vi have supplean-

ter, så der altid kan sidde fire. 

 På det seneste blokrådsmøde sad 

dirigenten og kiggede ned i bordet, 
mens mødedeltagerne talte i munden 
på hinanden. 

 Lige når man kommer ind i BR-FU, 
skal man lære arbejdet at kende – 
derefter går det godt – og så skal man 

ud igen. 

 Forslaget fra blok 14 går ud på at 
hver blok, som får til opgave at stille 
et medlem af Forretningsudvalget, og-
så vælger en suppleant. 

 Ingvar bragte forslaget op under 
Eventuelt på junimødet, hvor mange 

tog ordet, og der var bred uenighed. 
Det daværende FU bad ham trække 
forslaget tilbage, men planen er at 
sætte det til afstemning som BR-sag 

til oktober eller november. 

 Det er ikke tanken, at BR-FU skal 
være en magtbase, men der skal ikke 
bare sidde to eller tre, som ikke er 
stærke nok ”op imod Frank og de an-

dre der bestemmer” (ref.bem.: direkte 
citat). På den anden side skal det hel-
ler ikke bare være et postkontor – der 

er rigtig mange ting der skal gås igen-
nem og tages stilling til. 

Anne/75D er fra blok 15, som skulle 
have stillet et medlem til FU pr. 1. 
juni. Hun synes et år er for kort tid – 

især fordi det reelt kun er 11 måne-
der på grund af sommerferien. 

 Hun synes forslaget om supplean-
ter er godt, og valgperioden må gerne 
være 2 år, men hun efterlyser også 

uddannelse af medlemmerne. Hun 
ønsker øget professionalisering og et 
FU som varetager deres baglands in-

teresser. 

 Hun er tiltalt af tanken om kvar-
tersvalg i stedet for valg i de enkelte 

blokke. 

Mikkel/287E2 har tidligere siddet i 

organisationsbestyrelsen i 4 år i et 
andet boligselskab. Der var de 4 sup-
pleanter gode sparringspartnere for 
de beboervalgte. 

 Han minder om, at organisations-
bestyrelsen har et større ansvar end 
Blokrådets Forretningsudvalg. 

Hans/38 2.R forklarer, at Farum 
Midtpunkt hvert år holder afdelings-

møde (lige inden BR-mødet i marts, 
hvor budgettet er til afstemning), 
godkender blokrådets beslutninger, 
og vælger en afdelingsbestyrelse for at 

lovliggøre vores beboerdemokrati. Af-
delingsbestyrelsen holder også de lov-
befalede to bestyrelsesmøder hvert år 
– det ene lige før afdelingsmødet, det 

andet lige efter blokrådsmødet. 

 Han understreger, at alle beboere 

som vælges til afdelingsbestyrelsen, 
overdrager deres kompetence til Blok-
rådet. 

Mogens/437A mener at hvis en blok 
har svært ved at stille et medlem til 
forretningsudvalget, vil det vel også 
være svært at stille en suppleant. 

 Han foreslår, at kvartersvalgene 
skal være blok for blok ligesom nu, og 
at man så vælger suppleanten fra en 

anden blok. 

Henrik/443F synes godt om ideen 

med suppleanter – det giver en ”gra-
tis” indføring. Men han er bekymret 
for at miste den demokratiske forank-
ring ved længere valgperioder. 

Karen Vibeke/270E er tilhænger af 
længere valgperioder. Hun mangler 
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en præcisering af arbejdsopgaverne 
og større synlighed, så man kan se at 
der sker noget. Hun synes FU skal 

være formidler og ikke sylte tingene i 
udvalg. 

 Hun vil gerne vide, om der f.eks. er 

en mappe ude i blokkene, hvor man 
kan se hvordan det hele hænger 
sammen. 

 Karen Vibeke henvises til at søge 

oplysningerne på hjemmesiden. 

Michael/452D er tilhænger af den rul-
lende udskiftning i FU, men når der 
skiftes medlemmer så ofte, er der alli-

gevel ingen kontinuitet. 

 Fag-udvalgene er ”specialister” in-
den for hver deres område og arbejder 

grundigt med sagerne. 

 Vi bor omkring 4.600 mennesker i 
Farum Midtpunkt, og vi har en mere 
demokratisk struktur end vi ville ha-

ve med en afdelingsbestyrelse. 

 Et organisationsdiagram kunne 
måske hjælpe på forståelsen. 

Berit/BU lover at finde et sådant og 

lægge det på hjemmesiden. (ref.bem.: 
det er sket – se under [Beboer] [Bebo-
erdemokratiet] ”Beboerdemokratiets 

organisering …”) 

Per/70E finder det arbejde, som me-
get aktive beboerdemokrater udfører, 

ekstremt prisværdigt. 

 Han er tilhænger af en model, hvor 
FU-medlemmer og -suppleanter væl-
ges i hvert kvarter for en periode på 

1½-2 år, og hvor suppleanterne del-
tager i møderne. 

 Han spørger til hvert enkelt FU-
medlems erfaring. 

BR-FU besvarer Pers direkte spørgs-
mål: 

 Inge er ny i Forretningsudvalget og 

synes der er meget arbejde. Hun ser 
gerne en valgperiode på 1½-2 år og 
med suppleanter som ”føl”. 

 Tove fortæller at udvalget mødes 
mindst hver 14. dag, og at der er me-

get arbejde. Hun synes der skal være 
længere tid til at guide nye ind, og går 
ind for suppleanter. 

 Hanni har siddet 3 måneder i FU, 
og det er først nu hun føler, at hun 
har begreb om tingene. Hun læser i 

forretningsordenen og »Grundloven«, 
og hun håber det bliver bedre. 

Mikkel/287E2 mener at udvalgene 

kan være bange for kritik, når de 
præsenterer en sag for Blokrådet, og 
minder om, at udvalgene kommer 

med det bedste de kan. 

Karen Vibeke/270E foreslår, at der 
etableres et forum for hvert kvarter 

på nettet. Vi skal høre på hinanden. 

Henrik/428D vil gerne debattere, 

hvordan man vil indsluse suppleanter 
i Blokrådets Forretningsudvalg. 

Ingvar/14 vil gerne have mødedelta-

gernes mening om suppleanter og 
valgperiode – skal det være 12, 18 
eller 24 måneder? 

Hans/38 2.R synes godt om den mo-
del Henrik og Mogens har skitseret, 
og håber den kan være med til at re-

kruttere nye. 

 Måske skal der også gøres en større 
indsats for at organisere husmøder-

ne, som må være klare til at give de-
res blokrådsrepræsentanter ”blødt 
mandat”, så de kan stemme bedst i 
overensstemmelse med husmødets 

holdning, også hvis der er æn-
dringsforslag. 

Michael/452D anbefaler afstemning i 
hvert kvarter, fordi rekrutteringen 
kan blive nemmere blandt et større 
antal beboere. 

 Han ser gerne at forslaget debatte-
res i flere omgange inden den egentli-
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ge blokrådssag, og at der bliver flere 
afstemningstemaer at vælge imellem. 

Anne/75D giver Blok 14 stor ære for 
at have rejst sagen, men den skulle 

gerne være fra os alle. 

  Hun vil gerne være med til at skri-
ve den endelige blokrådssag. Måske 

bør der nedsættes et udvalg til at ud-
arbejde den. 

 Hun er imponeret over den vel-
komstmappe hun fik ved indflytnin-
gen, og også over »Midtpunktet«. 

 De beboere der er kommet i aften, 
er nok ”Tordenskjolds soldater”, men 
de er frem for alt interesserede i pro-

blemstillingen. 

Maiken/287E2 er positiv over for, at 

forslaget kan blive mere differentieret, 
og glad for at vide, at der på blok-
rådsmødet kan deltage flere fra hver 

blok end de 2 blokrådsrepræsentan-
ter. 

Karin/117E spørger hvad man stiller 
op med en ”død” blok 22. 

Tove/431D fortæller, at de har nogle 
gode husmøder i Blok 44. Her i som-
mer griller de og hygger sig sammen, 
inden de holder husmøde. 

Mikkel/287E2 synes også man skal 

trække på erfaringerne fra tidligere 
FU-medlemmer. Måske sådan at man 
sidder 1½-2 år i Forretningsudvalget, 
hvor man starter som suppleant og 

”føl”, så sidder i sin egen kapacitet i 
selve FU-perioden, og slutter som ”er-
faren” suppleant. 

Karen Vibeke/270E synes det lyder 
som om der er så meget arbejde, at 
der er brug for flere til at sætte infor-

mationer op til en blokrådssag. 

 Hun støtter ideen med dels at 

trække på tidligere FU-medlemmer, 
dels have en suppleant med fra den 
næste blok. 

Jørgen/410F synes der er for kort tid 
fra »Midtpunktet« udkommer, til der 

holdes blokrådsmøde. Han går ikke 
ind for, at man kan stemme anderle-
des end hvad husmødet har bestemt. 

 Han mener man bør dele blokråds-
sagerne op, så de debatteres på det 
ene blokrådsmøde og tages til afstem-

ning på det næste. 

Michael/452D er medlem af Struktur-

udvalget. Han vil også gerne have 
øget debat på flere forskellige plat-
forme, men han synes at debatgrup-
pen på Facebook ofte er ualmindeligt 

tåbelig og ualmindeligt skarp. 

 På et spørgsmål fra Berit/38 2.S 

svarer han, at applikationen ”Møde-
stedet” endnu ikke er klar til et bebo-
erdemokrati som vores – problemet er 

hvordan man opretter alle beboere. 

Per/70F har oplevet, at en blokråds-

sag er blevet yderligere belyst på selve 
blokrådsmødet, men at han ikke følte 
sig ”klædt på” til at forholde sig til 
dette. Han går ind for 1. og 2. be-

handling. 

Maiken/287E2 efterlyser information 

på andre sprog end dansk og tilbyder 
sin hjælp til oversættelse. 

Mikkel/287E2 er imod 1. og 2. be-
handling – det tager for lang tid! 

Anne/75D synes ”Mødestedet” lyder 
som en god ide for det yngre segment. 

Ingvar/14 vil inddrage den stedfund-
ne debat i oplægget. 

Maiken/287E2 opfordrer alle til at 
orientere deres husmøder om hvad 

der er foregået i aften. 

Tove/BR-FU takker for den gode de-

bat. 

… og så gik alle hjem.  
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 496 1. SEPTEMBER 2016 
 

Mødet fandt sted i Aktivitetscenter Stien, Paltholmterrasserne 1 

1. Godkendelse af dirigent (Michael/452D) 

2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 
3. Godkendelse af referat fra august 2016 (Godk. u/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 

a. Indlæg fra gæster 
b. Blokrådets Forretningsudvalg 

Debat: FUs og ØUs rolle v/ansættelse af BR-sekretær 
c. Andre udvalg 

d. Debatoplæg blok 14: Fungerer vores demokrati? 
5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Slukning af lys på gyngeplads (ÆF faldt: 13/13/4, 
Opr.: 24/4/2) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 
A Tove 201G 

 Else Marie 202B 
 Martha 205B 
 Gerd 206B 

C Oskar 10I 
12 & Morten 38 2.S 
13 Janne 48 2.K 

14 Hanni 55E 
 Ingvar 55E 

15 Eva 71B 
 Anne 75D 
21 Niels 112E 

24 Thomas 143F 
25 Inge 155C 

26 Jakob 161B 

Blok Navn Adresse 
 Bente 168D 

32 Leif 242B 
33 Anita 257B 
 Vibeke 260A 

34 Benny 270E 
 Esben 275D 
35 Maiken 287E2 

41 Henriette 406F 
42 Jørgen 410F 

 Randi 410F 
43 Henrik 428D 
44 Suzanna 438C 

 Helle 438D 
46 Michael N 451A 

 Michael Q 452D 

Uden stemmeret: Palle/EJK 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Michael/452D godkendes som diri-
gent. 

Hanni/BR-FU takker på FUs vegne 
Berit/referent for indsatsen de sene-
ste måneder – ikke mindst i forbin-

delse med det ekstraordinære BR-

møde den 23. august – og overrækker 
hende en smuk buket blomster. 

Forsamlingen klapper, og Berit/refe-

rent takker FU for de pæne ord – og 
forsamlingen for (næsten) altid at ”op-
føre sig ordentligt” (ref.anm.: så det er 

muligt at tage referat, selvfølgelig). 
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Michael/dirigent oplæser de almin-
delige ”spilleregler” øverst på de frem-

lagte meddelelser og henleder op-
mærksomheden på det nye punkt 
om, at ”man bedes rejse sig op og 
vende ansigtet mod forsamlingen, når 

man taler”. 

Denne henstilling modtages positivt 
af forsamlingen – og efterleves  

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden be-
mærkninger. 

3. Godkendelse af  
referat fra august 2016 

Referatet godkendes uden bemærk-
ninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Der er ingen gæster på dette møde. 

4.b Blokrådets Forretningsudvalg 

Ny blokrådssekretær  
fra 19. september 

Mandag den 19. september starter 

vores nye blokrådssekretær i den ny-
åbnede Servicecentral. Blokrådsse-
kretæren hedder Maiken Kihlberg 
Nissen og træffes i Blokrådets kontor 

i Servicecentralen hver mandag og 
torsdag kl. 1400-1800. 

 Maiken bor på Frederiksberg, har 
en bred erhvervserfaring, men kender 
ikke noget til Farum Midtpunkt i for-

vejen (bortset fra hvad hun fik at vide 
ved ansættelsessamtalen), så hun har 
ikke alle svar på alle spørgsmål lige 
fra starten. 

 Vi glæder os til samarbejdet og hå-

ber, at alle tager godt imod hende. 

Jakob/26 har hørt, at ansøgere fra 
Farum Midtpunkt er blevet sorteret 
fra, og vil vide om dette er sandt? 

Gerd/206B siger nej, det er det ikke. 
Men det har været sådan i mange år, 

at hvis der er en lige så god eller bed-
re ansøger, som ikke bor i Farum 
Midtpunkt, foretrækkes denne. 

Berit/38 2.S (tidligere BR-sekretær) 

fortæller at det er en balancegang at 
arbejde i sit eget boligområde. 
 Man har aldrig rigtigt fri – lige me-

get om man befinder sig i Farum 
Midtpunkt, er på indkøb på Bytorvet 
eller er på planteskolen. 

Thomas/143F oplyser at en af Fa-

rum Midtpunkts ejendomsfunktionæ-
rer er fraflyttet af samme grund. 

Vi mangler fremvisere! 

Der er frafald i fremvisergruppen – 
nogle har fået arbejde, andre er des-
værre faldet fra på grund af sygdom. 
Derfor trænger fremvisergruppen til 

forstærkning. 
 Hvis nogen kunne tænke sig at vise 
vores dejlige Farum Midtpunkt frem, 

er der mulighed for at høre mere om 
”jobbet” på ejendomskontoret eller 
ved at kontakte Berit (tlf.: 2144 3493, 
mail: berit@sandfeld.net). 

 Der er fremvisninger hver mandag 
og torsdag kl. 1400-1800, og fremvi-

VARMEØKONOMI 

Status pr. 31. august 2016 
Variabel fjernv. kr. 786.406,- 
Aconto rådighed kr. 1.274.331,- 
Overskud kr. 487.925,- 

Året fortsætter på stærk vis med et pænt 
overskud. 

Selvfølgelig fordi vores forbrug ligger under 
budgettet, men i lige så høj grad fordi Farum 
Fjernvarme har sænket fjernvarmeprisen. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget  
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com  
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serne deler vagterne imellem sig. Man 
kan også tilmelde sig som ”stand-by” 
fremviser. 

WEBmon kursus  
torsdag den 8. september 

Husk, at Teknik/Miljø Udvalget invi-
terer til kursus i WEBmon systemet, 
som giver dig mulighed for at følge dit 
nuværende forbrug af vand og varme 

på nettet. 

 Kurset afholdes her i Aktivitetscen-

ter Stien torsdag den 8. september kl. 
1900. Der er begrænset plads i lokalet, 
så hvis der er behov, bestræber vi os 
på at gentage kurset på et senere 

tidspunkt i Servicecentralen. 

Flere mødedeltagere er meget interes-
serede i en gentagelse af kurset, og 

Michael/452D opfordrer Teknik/Miljø 
Udvalget til at planlægge et sådant. 

Projektafslutningsfest 1. oktober 

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 1. 
oktober, hvor der – med den nye Ser-
vicecentral som omdrejningspunkt – 

holdes afslutningsfest fra kl. 1200 til 
1600. 

Allerede nu:  

Nyt medlem af Blokrådets Forret-
ningsudvalg pr. 1. december 

Blok 43 har allerede nu valgt et med-
lem til Blokrådets Forretningsudvalg: 
Henrik Haugaard Pedersen, 428D. Så 
nu kan Blok 42 slappe af i et års tid. 

Kandidater til Økonomiudvalget 

Kandidater til ØU skal præsentere sig 

i det kommende nummer af »Midt-
punktet« (nr. 497), så valg kan foreta-
ges på blokrådsmødet i oktober. 

 Økonomiudvalget består i øjeblik-
ket af Hans Laustsen, Erik Moesby 
Nordstrøm og Christian Hequet. Gen-
valg kan finde sted. 

Berit/BU oplyser, at der er afleve-
ringsfrist til MP497 12. september. 

Valg til Furesø Boligselskab 

På Blokrådsmødet i november skal 
der vælges to medlemmer til Furesø 
Boligselskabs bestyrelse. Det er Mi-

chaels Quists og Thomas Nielsens 
Jensens pladser der er på valg. Kan-
didater skal præsentere sig i »Midt-
punktet« 498. Genvalg kan finde sted. 

 Vær opmærksom på, at man som 

medlem af Furesø Boligselskabs be-
styrelse arbejder for hele boligselska-
bet – ikke for sin egen private bolig/ 

blok/afdeling. Men som valgt af Blok-
rådet har man naturligvis altid Fa-
rum Midtpunkts synspunkter og 
holdninger som rettesnor. 

Anne/75D vil gerne vide, om Micha-

el og Thomas agter at genopstille. 

Thomas/FURBO svarer ja, mens Mi-

chael/FURBO siger, at han overvejer. 

Niels/112E vil gerne have uddybet 
præciseringen af Farum Midtpunkts 
synspunkter og holdninger. 

Michael/FURBO forklarer, at man 

selvfølgelig har Farum Midtpunkts 
synspunkter og holdninger som rette-
snor, når man behandler sager om 

Farum Midtpunkt, men man følger jo 
også med i boligselskabets øvrige ar-
bejde. 

Gerd/FURBO oplyser, at der i næste 
nummer af »Midtpunktet« kommer to 

artikler om arbejdet i Furesø Boligsel-
skab. 

Opfølgning på debat om drift og 
vedligehold af Farum Midtpunkt 

Palle/EJK har på blokrådsmødet i 
juni lovet at følge op på BR-sag 494.a 

og den kritik der blev udtalt på mø-
det. Han gør det som orientering med 
et slideshow. 

 Der er opdateret rigtig meget på 
hjemmesiden hen over sommeren. Gå 
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ind på [Beboer] og [Ejendomskonto-
ret] og find oplysningerne. 

Ejendomskontoret har 33 medarbej-
dere, fordelt med ca. 1/3 delvis på 

kontoret og ca. 2/3 mest udegående. 
 Meget arbejde ligger i faste rutiner, 

som dog jævnligt afbrydes af uforud-
sete hændelser, der kan tage lang tid: 

 En kran var ved at påkøre bom-

men på Birkhøjterrasserne – det 
tog 4 mand sammenlagt 10 timer 
at afvikle trafikken 

 Snefaldet i november sidste år 

kostede 325 beskadigede træer 
og 2.000 arbejdstimer 

 Der bruges også tid på at udarbejde 
udbud – f.eks. hårde hvidevarer, som 
sparer afdelingen for ca. 15 % af ud-

gifterne til fornyelse. 

 Palle selv har jævnligt dialogmøder 
med kvarterfolkene, hvor hvert kvar-
ter gennemgås minutiøst sammen 
med kvarterets gårdmænd for at se, 

om kvaliteten lever op til den aftalte 
standard. En gennemgang tager 2-3 
timer. 

Rengøring 

Rengøring af trapper, gangstrøg, fæl-
lesområder og flyttelejligheder udby-
des hvert 3.-4. år. Rengøringsfirmaet 

lever fint op til kravene det første 
stykke tid – derefter falder kvaliteten. 

 Der er strammet gevaldigt op på 
såvel egenkontrol som ekstern kon-
trol, og sanktioner hænger lige over 

hovedet på firmaet … men det ville 
hjælpe, hvis beboerne selv sørgede for 
at rengøringsfolkene kunne komme til 
at gøre rent. 

Bente/168D roser den kraftigt for-

bedrede rengøring i blokken, hvilket 
Palle/EJK er glad for at høre. 

Storskrald 

Der bruges godt og vel én fuldtidsan-
sat medarbejder til at fjerne stor-
skrald, som beboerne ikke selv har 

transporteret over til Genbrugsstatio-
nen på Gammelgårdsvej. 
 Især om mandagen er der meget at 

lave, og i mandags var der ikke min-
dre end 11 sofaer, som bare var hen-
sat og skulle fjernes. 

Berit/38 2.S efterlyser gode ideer til 
hvordan vi får beboerne til dels at 
forstå at det er deres eget ansvar, 
dels at det koster mange huslejekro-

ner. Vi har prøvet i årevis! 

Gerd/206B supplerer: Vi har prøvet 
alt muligt for at få beboerne til at af-

levere deres storskrald korrekt. Men 
det er jo et problem i hele landet. 

Bente/168D spørger hvorfor Farum 

Midtpunkt ikke er med i Furesø 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 31. august 2016 

Døgnforbruget for hele Midtpunktet de sene-
ste 3 måneder: 
Juni: 453 m3/døgn 
Juli: 429 m3/døgn 
August: 451 m3/døgn 

Forbruget i august viser sandsynligvis, at vi 
er tilbage fra ferie. 

Ser vi på udviklingen i forbrug i gruppen ale-
ne af blokke, som ikke er berørt af PCB-
renovering og bygning af Svanepunktet, får 
vi ved sammenligning med tidligere perioder: 

August 2016 i forhold til  
august 2015 – besparelse: ca. 4 % 

Regnskabsåret 2016/17 
i forhold regnskabsåret 
2015/16 – merforbrug:  ca. 4 % 

Regnskabsåret 2016/17 
i forhold til referenceåret 
2006/07– besparelse:  ca. 18 % 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/Ole Andersen  
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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Kommunes storskraldsordning i lig-
hed med parcelhusområderne. 

Hans/TMU svarer, at den har vi væ-
ret med i, men den kostede for meget, 
fordi beboerne smed alt muligt andet 

i containerne til storskrald. 

 TMU arbejdede derefter på at etab-
lere en ordning med to centralt place-

rede sorteringspladser med kompri-
mator, men det kiksede på grund af 
protester fra én beboer (som nu er 

flyttet). Og så kom alle de store byg-
gesager og lagde beslag på al ledig 
plads. 

 Nu hvor byggesagerne er afsluttet, 
har TMU taget sagen op igen og er i 
løbende dialog med kommunen. 

Palle/EJK oplyser at driften er i dia-
log med Vestforbrænding om prøve-
opstilling af en række containere med 

forskellige fraktioner. 

Henrik/43 takker Palle for en god 
orientering og TMU for at arbejde vi-

dere med storskraldsproblematikken. 

 Han er dog ikke særlig optimistisk 

med hensyn til at få beboerne til at 
stille tingene enten på vendepladser-
ne eller på Genbrugsstationen. 

Michael/452D er enig og forudser i 
øvrigt at vi snart får påbud fra kom-
munen om kildesortering helt oppe i 

lejlighederne. 

 Der er brug for opdragelse – og syn-
liggørelse af omkostningerne. 

Thomas/TMU nævner muligheden 
for satelitopsamlingssteder, og at Mo-

lokkerne kan udbygges med forskelli-
ge indkasthuller til hver sin sæk. 

Bente/168D er bekymret for om der 

er plads i vores køkkener til kildesor-
tering, hvortil Michael/452D svarer at 
f.eks. IKEA har passende beholdere. 

Hans/TMU gør opmærksom på at 
satelitopsamlingssteder og sorterings-

pladser også vil gøre det nemmere for 
vores gårdmænd – og dermed spare 
huslejekroner, fordi affaldet så afleve-

res sorteret. 
 Kildesortering er (også) et stort pro-
blem for kommunen i villakvarterer-

ne. Parcelhusejerne vil sandelig ikke 
have en stor, grim, firkantet contai-
ner med fire indkast stående i deres 
pæne indkørsler. 

Michael/452D mener Furesø Kom-
mune bruger Farum Midtpunkt som 
”forsøgsområde”. 

Palle/EJK fortæller at der for mange 
år siden kørte et forsøg med afleve-
ring af hårde hvidevarer på opmær-

kede områder. Men hvidevarerne stod 
alle mulige andre steder i bebyggel-
sen, og driften havde problemer med 

Foto: Berit, 38 2.S – Molok tømmes – 
23.05.2016 



  

 29 

hensatte hårde hvidevarer i årevis 
efter forsøgsperiodens afslutning. 

Optimering af arbejdsgange  

Mange arbejdsgange vil blive optime-
ret, når hele personalet ”flytter sam-

men” i Servicecentralen. 

 Alle mødes både om morgenen og 
til frokost, og mange aftaler og juste-
ringer vil komme helt af sig selv. 
Desuden vil kommunikationsområdet 

blive styrket, når Maiken er begyndt. 

Gulve i Birkhøjterrasserne 

Et prøvefelt ved nr. 404-405 er blevet 
”nulstillet” med en særlig slibepude 
og skal derefter behandles efter særli-

ge forskrifter. 

 Driften er spændt på resultatet. 

Michael/451A opfordrer Palle til at 

sende besked ud til alle via app og 
mail, når der er ny information på 
hjemmesiden. 

Palle/EJK mener ikke man behøver 

informere om at der er information – 
folk må gerne selv følge med. Han fo-
restiller sig ikke at f.eks. BNU vil 

sende besked ud, hver gang de har 
lavet noget på hjemmesiden. 

 På opfordring fra Michael/452D vil 
han dog gerne sende besked ud til de 
ca. 400 sms-modtagere og lidt færre 

mail-modtagere. 

Debat: FUs og ØUs rolle 
v/ansættelse af BR-sekretær 

Punktet bortfalder, da debatten blev 
afsluttet på det ekstraordinære blok-
rådsmøde den 23. september. 

4.c Andre udvalg 

Markedsføringsudvalg (MFU) 

Projektet i P-niveau ved ankomstom-

rådet (nr. 15) er godt på vej, og vi hå-
ber på at det vil være klar til projekt-
afslutningsfesten den 1. oktober. 

 I skrivende stund (onsdag den 31. 
august) er der siden sidste ordinære 
blokrådsmøde sket følgende: ventila-

tionsrøret under loftet er beklædt 
med aluminium, og spejlvæggen tæt 
ved opgangen 13-16 er sat op. Vi 

mangler stadig ællingen på transfor-
merstationen, yderligere udsmykning 
i østsiden af P-området og grundig 
rengøring af hele P-området. 

 De nye møbler til Selskabslokalerne 
er bestilt og forventes leveret 5. okto-
ber – kun to dage før Selskabsloka-

lerne er udlejet! 

Niels/112E noterer med stor til-
fredshed, at de meget slidte markiser 

ved daginstitutionerne er nedtaget – 
det pynter. 

Følgegruppe  

Servicecentralen (FGSC) 

Det kniber for håndværkerne at nå at 
blive færdige med de sidste detaljer, 

for at Servicecentralen kan blive klar 
til genåbningen den 19. september. 
Derfor har de bedt om lov til at ”gi’ 

den en skalle” ud over normal ar-
bejdstid frem til aflevering. 

 Følgegruppen har i samarbejde med 

arkitekterne og driften givet tilsagn 
til, at: 

 På hverdage må der arbejdes 

frem til kl.1800 

 I de to resterende weekender må 
der arbejdes mellem kl. 0800 og 

1600, dog må der kun ”støjes” 
mellem kl. 1000 og 1400 

 Varsling til de omkringboende er 

omdelt. 

 Følgegruppen har udbedt sig en 
nærmere forklaring på det pludseligt 

opståede behov for udvidet arbejds-
tid, som vi forventer at få på næste 
følgegruppemøde den 8. september. 
For ganske kort tid siden kørte pro-

jektet nemlig efter tidsplanen – ud fra 
de meldinger der lød på følgegruppe-
møderne. 
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Budgettet holder – men der er stadig 
endnu ikke prissatte tilkøbsydelser: 

 Beboerdisken (skranken) – den 
eksisterende kan ikke genbruges 

 Terrassebro – giver nemmere ad-
gang fra køkkenet til terrassen 

 Ekstra flugtvejsdør – krav fra 

brandmyndighederne 

… som dog næppe kommer til at 
”vælte læsset”. 

Mikkel/287E2 spørger, om græsplæ-
nen ud mod Frederiksborgvej genop-
rettes efter arbejdskøretøjerne, hvil-

ket Berit/FGSC bekræfter. 

Økonomiudvalget (ØU) 

Hans/ØU oplyser at udvalget i øje-

blikket arbejder på at få Genbrugsen 
i gang igen. I næste nummer af »Midt-
punktet« inviteres til et møde for alle 

som er interesseret i at starte den op. 
Der skal være et vist antal beboere, 
så det ikke igen ender i en énmands-
forretning. 

 Der udarbejdes retningslinjer for at 
sikre, at Genbrugsen kommer til at 
køre efter de normer som gælder be-

boeraktiviteter, og en aftale som alle i 
gruppen skal underskrive. 

 Den kommende Genbrugs-gruppe 
får indflydelse på oprydningen og 

nødvendig genopfriskning i samar-
bejde med driften. 

 Økonomiudvalget har et møde om 

sagen i morgen med Leif fra Blokrå-
dets Forretningsudvalg og Frank fra 
KAB. 

Friarealudvalget (FAU) 

Hans/FAU fortæller, at det laveste 
sted på Grønne Plads faktisk er det 

oprindelige markniveau. 

 De gamle allétræer fik desværre el-
mesyge og blev fældet (ref.anm.: de 
sidste rester kan stadig ses som borde 
og bænke på friarealerne). FAU valgte 
nye træer som blev plantet og er vok-

set noget hurtigere end forventet, for-
di de står i markjord. 

 Nu overvejer FAU – modstræbende 
– at fælde en sølvlind og en hesteka-
stanje for at få de resterende træer til 

at vokse bedre. FAU vil gerne høre 
Blokrådets reaktioner på planen. 

Michael/452D synes træerne i ste-
det skal flyttes. Der er firmaer som 
kan gøre den slags, og oppe i Birkhøj-
terrasserne er der som bekendt fæl-

det meget, så dèr er god plads. 

Gerd/206B mener man skal nøjes 

med at fælde hestekastanjen og lade 
sølvlindene vokse ind i hinanden. 

Anne/75D kan godt lide ideen med 
at flytte træerne, hvis prisen er OK. 

Berit/38 2.S  synes Friarealudvalget 
måske ganske forsigtigt bør gå i gang 
med en efterhånden meget nødvendig 

beskæring og fornyelse af vores nu 
40-45 år gamle træer. 

 Især fyrretræerne er blevet meget 

høje – de nederste 3-4 meter er ikke 
for kønne, og toppene er meget store 
og skyggefulde. 

Søren/38 2.T synes man godt kan 
fælde et par af træerne på Grønne 

Plads. Græsset ku’ ha’ godt af lidt 
mere lys. 

Janne/48 2.K bliver forsikret om, at 

det ægte tulipantræ så sandelig ikke 
er i fare for at blive fældet. 

4.d Debatoplæg blok 14: 
Fungerer vores demokrati? 

Se oplægget i »Midtpunktet« 496, side 
19, og det fremlagte referat af det 
ekstraordinære blokrådsmøde tirsdag 
den 23. august 2016 i auditoriet i 

Stien (se side 17), samt det i dag 
fremlagte oplæg fra Blok 14 (se side 
9). 
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Så er der kombineret ryge- og læse-
pause på 20 minutter. 

Henrik/43 synes der var en god og 
konstruktiv debat på det ekstraordi-
nære blokrådsmøde. Der var uenig-

hed, men med respekt for hinanden. 
Deltagerne holdt fokus og lyttede ak-
tivt. 

Ingvar/14 rekapitulerer baggrunden 
for blokkens forslag. 

 Han er vant til demokratiske dis-

kussioner og synes debatten på ju-
nimødet var god. Forretningsudvalget 
bad dengang om, at der blev brugt 
mere tid på debat inden en egentlig 

blokrådssag. Han roser referatet af 
det ekstraordinære blokrådsmøde 23. 
august. 

 Det nye oplæg fra Blok 14, som er 
fremlagt i dag, tager udgangspunkt i 
debatterne indtil nu og opridser fire 

forskellige modeller med valg af sup-
pleanter og deraf følgende styrkelse af 
Blokrådets Forretningsudvalg. Ingvar 
ser størst interesse for model 2: 

 ”4 medlemmer fra blokkene + 4 
suppleanter fra næstfølgende blokke, 
varighed 2 år, så suppleanterne har 

et helt år til ”oplæring”, med deltagel-
se i det daglige arbejde”. 

Mikkel/287E2 synes de nuværende 

12 måneders valgperiode er for lidt 
til, at man kan gøre en forskel. 

Michael/451A roser de gode tanker 

bag forslaget. 

 Der har været adskillige blokråds-

møder, hvor Forretningsudvalget ikke 
var til stede. Vi skal huske, at der er 
tale om frivilligt, ulønnet arbejde, og 
støtte ethvert tiltag som understøtter 

udvalget. Derfor støtter han model 2. 

Gerd/206B har i mange år talt for 

en valgperiode på 2 år i FU. 

 De øvrige udvalg går man ind i af 
interesse, men der skal man så også 

deltage i møderne. I Følgegruppen for 
indre gangstrøg bliver man simpelt 
hen ”meldt ud”, hvis man har haft 

forfald tre gange uden begrundelse. 
 Vi skal også have nogle seminar-
dage, hvor vi sammen diskuterer 

hvordan vi levendegør demokratiet. 
Det kan sagtens blive bedre! 

Thomas/143F foretrækker flere al-
mindelige medlemmer til FU i stedet 

for at bruge betegnelsen suppleant. 
 Der skal også ske en styrkelse af 
FUs engagement i de andre udvalg, 

så der er bedre føling med hvad der 
foregår i dem. 

Jakob/161B mindes kun at der har 

manglet FU-tilstedeværelse på blok-
rådsmøderne inden for det seneste år. 
 Han er bekymret for en valgperiode 
på 2 år. Det vil formentlig gøre det 

endnu vanskeligere at rekruttere 
medlemmer. 

ENERGIHJØRNET 

Regnskabsåret 2015/16 
– Varme – 

Fjernvarmeregningen 
vi skal dele er på: ca. kr. 11,0 mio. 

Den opkrævede aconto 
varme udgjorde: ca. kr. 18,1 mio. 

Forskellen er udlignet ved 

Tilbagebetaling til 
beboerne : ca. kr. 7,2 mio. 

Efterbetaling fra 
beboerne : ca. kr. 0,1 mio. 

Med årets resultat får stort set alle penge 
tilbage. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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Anne/75D mener FU skal have lov 
til at professionalisere sig, f.eks. med 

kurser i mødeledelse og lignende. 

 Hun foretrækker kvartersvalg, fordi 
der så er 6 gange så mange beboere 

at vælge imellem. 

Michael/452D synes det handler rig-

tig meget om suppleanter. 

 Som ny beboer i FU har man brug 

for et ”crash-course”, og med en sup-
pleant har man en at diskutere med. 
Begge har selvfølgelig tavshedspligt i 
forhold til personsager. 

 Som suppleant træder man direkte 
ind når FU-medlemmet har forfald, og 
så er man ”uddannet” når man over-

tager pladsen. 

 Han oplyser, at udebliver man fra 

et møde i Bolignetudvalget uden at 
melde afbud, så regnes man ikke for 
at være medlem længere. 

Hanni/BR-FU/55E har nu deltaget i 
FU i 3 måneder, og der er flere møder 
end de 3 om måneden, der blev talt 

om. Hun går ind for valg af supplean-
ter og en længere valgperiode. 

 Hun fortæller at et nyligt fratrådt 
FU-medlem deltager i mange udvalg, 
og efterlyser en mødekalender for ud-
valgene. 

Thomas/143F siger at der ikke er en 
”rød tråd” i fagudvalgenes medlem-

skab. 

 Han foretrækker stadig 8 fuldgyldi-
ge FU-medlemmer uden suppleanter. 

Hans/38 2.R fornemmer en dårlig 
samvittighed over ikke at stille med-

lemmer til BR-FU. Det er der ingen 
grund til. Blokken skal bare hurtigst 
muligt lade opgaven gå videre til den 

næste blok der vil. 

 Han synes vi skal arbejde videre 
med model 2 – det er den eneste vi 

aldrig har prøvet at få gennemført. 
Kvartersvalg tror han ikke er gang-
bart, men 12 måneder til at lære og 

til at finde ud af, om det er noget man 

vil fortsætte med, er en god idé. 

Michael/451A er også bange for at 

kvartersvalg vil tiltrække ”professio-
nelle ildsjæle”. Vi må erkende, at det 
er svært at engagere folk – man skal 

også bare have lov til at bo her. 

Michael/452D pointerer at medlem-

skab af FU ikke skal ses som en 
tvangsforanstaltning, men som en 
”karrieremulighed”. 

Gerd/206B synes Forretningsudval-
get og alle andre aktive skulle stikke 

hovedet indenfor i andre udvalg og se 
hvad der sker. 

 Desværre har den helt lavpraktiske, 
store papirkalender på væggen i 
Blokrådssekretariatet ikke fungeret i 

årevis. Her blev ellers alle udvalgs-
møder skrevet på. 

Berit/BU tigger og be’r udvalgene 
om altid at oplyse Blokrådssekreta-
riatet om deres næste mødetid og 

mødested. Så vil oplysningerne kom-
me på kalenderen i »Midtpunktet« og 
på hjemmesiden under [Beboer] [Be-
boerdemokratiet]. 

Morten/38 2.S synes som Thomas, 
at ”suppleanter” er et diffust begreb. 

 Han pointerer at hvis man vælger 

model 1 med 2 fra samme blok, så 
skal blokken jo springe fra, hvis den 
ikke kan stille 2 medlemmer. 

Janne/13 er bekymret for, hvordan 
vi får yngre beboere med i beboerde-
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mokratiet. Det indebærer jo også et 
stort tidsforbrug. 

Michael/452D nævner børnefamili-

erne, som er under et stort tidspres. 
Det er en af grundene til, at demokra-
tiet generelt er ved at uddø. 

Randi/410F har deltaget i blokråds-
møderne flere gange og er til gengæld 

forbavset over hvor mange yngre der 
er med. 

 Hun foreslår en kombination, så FU 
kommer til at bestå af 3 ”professio-

nelle” og 4 husmødevalgte. 

Anita/257B har oplevet at 35-årige 
deltagere i blokrådsmøder er blevet 
”skældt ud” af rutinerede deltagere. 

Michael/452D funderer over, hvor-

dan vi undgår ”Tordenskjolds solda-
ter” uden at miste viden og erfaring. 

Bente/26 er glad for at der på blok-
kens husmøde for første gang deltog 
en beboer ”af anden etnisk herkomst 

end dansk”, nemlig en nepaleser. 

Ingvar/14 har været med i frivilligt 
arbejde i 51 år. Han oplyser at f.eks. i 
Friluftsrådet er kun 10 % af med-

lemmerne under 50 år. Alder er et 
generelt demokratisk problem mange 
steder. 

 Han opsummerer debatten og oply-
ser at den endelige blokrådssag sæt-

tes på Blokrådets dagsorden til okto-
ber eller november. Mikkel/287E2 og 
Anne/75D deltager i det forberedende 
arbejde. 

 Han minder forsamlingen om at de-

battere emnet på husmøderne. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 496.a:  
Slukning af lys på gyngeplads 

Ændringsforslag fra Blok 21 

Husmødet i blok 21 forstod ikke, 
hvorfor alle aktivitetssteder, der er og 

bliver etableret i P-arealerne og i for-
bindelse med miljøstien, skal frem-
sætte hver deres BR-sag om, hvordan 

man ved reduktion af belysningstids-
rummet opnår reduktion af støjni-
veauet. 

 Derfor fremsættes dette ændrings-
forslag om ens regler for belysningen, 

således at lyset disse steder slukkes 
kl. 20. 

Kommentar fra BR-FU: Vedtagelse 
af ovenstående ændringsforslag vil 
medføre, at også stjernemuren på Ak-

tivitetspladsen slukkes kl. 20:00, og 
ikke som vedtaget på sidste blok-
rådsmøde kl. 22:00. 

 Vi anbefaler, at Forretningsudvalget 
i stedet rejser ovenstående som en 
selvstændig blokrådssag på næste 

møde. 

Niels/21 pointerer, at det udeluk-
kende omhandler aktiviteter i forbin-
delse med den nord-sydgående miljø-
sti – ikke Aktivitetspladsen, og fast-

holder blokkens ændringsforslag. 

Anita/257B gør opmærksom på, at 
slukning af lyset ikke er blokkens 
primære emne i sagen, men at det er 
hvad der kan gøres her og nu. 

Vibeke/33 fortæller at de som bor 

ud til miljøstien er meget generet om 
dagen, men især om aftenen til meget 
sent. Blokken foretrækker en lyd-
dæmpning af legeområdet – ikke at 

afskaffe gyngepladsen. Men slukning 
af lyset kan måske få brugerne til at 
gå hjem. 

Henrik/43 synes det er ens alle ste-
der. Det drejer sig om beboere med 

”udfordringer”. 

Thomas/143F har prøvet at obser-
vere området og er bekymret for dette 
tiltag. Han tror ikke det hjælper – der 
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er andet lys i området og mange an-
dre steder. 

Mikkel/287E2 gør opmærksom på 

at der har været en lang beslutnings-
proces op til etablering af miljøstien. 
Han synes vi skal kigge på, hvordan 
andre steder har håndteret lignende 

problemer. 

 Vi har lige diskuteret alder i denne 
forsamling, og vi skal passe på hvad 
vi gør. Vi skal meget hellere se på 
støjdæmpning på loftet over gynge-

området. 

Gerd/A forklarer at baggrunden for 
at lave legeområder i parkeringsni-
veau i forbindelse med miljøstien er 

ønsket om at modvirke hærværk mod 
de parkerede biler. 

 Mange af os bor eller har boet lige 
op og ned af Spisehuset, købmanden, 
legepladser og lignende med tilhøren-

de støjgener. Vi bor mange menne-
sker tæt på hinanden. 

Esben/275D skal på Blok 34s vegne 
stemme for det oprindelige forslag, 

men hans personlige holdning er at 
der skal findes andre løsninger. 

Anita/257B siger at sporadiske ob-
servationer ikke giver et retvisende 

billede af situationen. De unge kan jo 
komme 2-5 minutter efter. Og nu har 
det varet fra maj til langt hen i juli … 

Jørgen/410F synes der straks skal 
gøres noget ved problemet. Der må jo 

være nogle ordensregler, så man kan 
skride ind over for tilråb og stenkast. 

Inge/BR-FU gør opmærksom på at 
slukning af lyset netop er en her-og-

nu løsning. Blokken ønsker på sigt en 
løsning med lyddæmpning. 

Henrik/43 fastslår at problemet skal 
løses, i hvert fald midlertidigt. 

Maiken/287E2 opfordrer til at der 
foretages støjmålinger ved alle lege-

områder langs miljøstien med henblik 
på en varig løsning alle steder. 

Efter den obligatoriske summepause 
stemmes der om ændringsforslaget: 

Afstemning 1: 

Blok 21s ændringsforslag bortfalder 

på grund af stemmelighed med 13 
stemmer såvel for som imod, mens 4 
undlader at stemme. 

Så stemmes der om det oprindelige 

forslag: 

Afstemning 2: 

Det oprindelige forslag vedtages med 
24 stemmer for, 4 imod og 2 undlader 
at stemme. 

6. Eventuelt 

Referenten fik ikke noteret tilstrække-

ligt ved nogle af de første indlæg til at 
kunne referere dem. Undskyld! 

Sagsbehandlingstid 

Janne/13 beder om at der ved store 

sager som denne er en måned til at 
debattere inden afstemning. 

Michael/452D har selv været til-
hænger af sager i flere tempi, og 

Thomas/143F gør opmærksom på at 
der ikke altid er tid til at dele en sag 
op i flere tempi. 

Farum Fjernvarme 

Thomas/ABF (Almene Boligselska-
bers Fjernvarmeudvalg) oplyser, at 
man er velkommen til at deltage i Fa-

rum Fjernvarmes årsmøde torsdag 
den 29. september kl. 1900 i Restau-
rant Marina Furesøbad. 

 De private andelshavere har et lidt 

anstrengt indbyrdes forhold, mens 
der er mere styr på det i ABF og i 
kommunen, som sammen har flertal. 
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Strukturudvalget 

Anne/75D spørger hvad Struktur-

udvalget laver på deres møder. 

Niels/STRU og Michael/STRU svarer, 
at udvalget har arbejdet hårdt på di-
gitalisering, men at KAB har stoppet 

for udvikling af nye systemer. 

Gerd/206B kritiserer Strukturud-
valget for kun at arbejde med digitali-

sering. Udvalget bør også beskæftige 
sig med andet – f.eks. anderledes 
måder at organisere vores beboerde-

mokrati på. 

Husmødernes Dispositionskonti 

Michael/451A spørger hvordan det 
går i forhold til Husmødernes Dispo-

sitionskonti. Det er meget svært for 
kassererne at få kontoudtog fra KAB. 

Michael/452D svarer at problemet 

ligger hos Nordea og Danske Bank – 
ikke hos KAB. 

Leif/242B er underskriftsberettiget i 

blok 32 og kunne ikke hæve penge i 
banken. I stedet blev han tilbudt et 
hævekort. 

Inge/155C oplyser at underskrifts-

berettigede kan få hævekort til ban-
ken ved at henvende sig til Anne 
Brønnum i KAB. 

Else Marie/202B minder om at med 
et hævekort får man en kvittering 
med saldo. 

Esben/275D oplyser at man skal 

vise adresse og mailadresse o.s.v. – så 
kan man få et kontoudtog på mail. 

Thomas/143F medgiver at banken 

kræver meget dokumentation. Det 
har Anne skrevet ud om til de under-
skriftsberettigede. 

Indre gangstrøg – referater 

Jørgen/410F spørger, hvorfor BR-

FU ikke har taget sagen om indre 
gangstrøg op. Det er umuligt at vide 
hvor man finder referater af følge-
gruppens møder. 

Gerd/206B fortæller at referater af 
udvalgsmøder bør være tilgængelige i 

Servicecentralen – bortset fra person-
følsomme sager. 

Palle/vikarierende BR-sekretær oply-

ser at der ligger en del udvalgsrefera-
ter på hjemmesiden. 

Morten/38 2.S foreslår at hvert ud-

valg har sin egen side på nettet, som 
indeholder kommissorium, medlems-

liste og andet relevant. 

Michael/452D inviterer udvalg til at 

benytte sig af en mailadresse på blok 
46s server, som kan videresende til 
alle udvalgets medlemmer. 

Hans/38 2.R finder at der gøres op 
med den hidtidige struktur, hvis man 
benytter sig af et privat mailsystem. 

FU skal have alle kontakter. Alt andet 
er noget uholdbart. 

Info om storskrald på andre sprog 

Maiken/287E2  foreslår at oplysnin-
ger om storskrald også bliver udgivet 

på engelsk, tyrkisk og arabisk. Der er 
givetvis nogen som kan hjælpe med 
oversættelse. 

Maiken/287E2 roser Michael for 

hans varetagelse af dirigentposten og 
alle deltagere for at lytte til hinanden. 

Gerd/206B minder FU om at holde 
snor i udvalg og prikke til dem for til-
bagemelding.  

 

BR-MØDER 2016 
5. januar | 3. maj | 1. september 
2. februar | 2. juni | 4. oktober 
3. marts | juli mødefri | 3. november 
5. april  | 4. august | 1. december 
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 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 3051 9183 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 3051 9183 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Beboerne kan træffe BR-FU i Blokrådets  
Sekretariat mandag i ulige uger 19

00
 – 20

00
  

samt før blokrådsmødet 19
00

 – 19
30

  
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 18

30
 

(se datoer i kalenderen s. 39) 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl Tlf Blok 
Hanni 55E 5131 7986 14 
Inge 155C 4032 0055 25 
Leif 242B 2032 8096 32 
Tove 431D 5048 2382 44 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 12-13 01.06.17 – 31.05.18 
Blok 24 01.09.17 – 31.08.18 
Blok 31 01.03.17 – 28.02.18 
Blok 43 01.12.16 – 30.11.17 

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

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 3051 9183 
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk 

Personlige henvendelser: 
Mandag   14

00
 – 18

00
 

Torsdag   14
00

 – 18
00

 

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

”BLØDE GÅRDMÆND” 

Anita telefon: 2058 6048 
 hverdage kl 07

00
 – 15

00
 

Vikar: 
Jørgen telefon: 3045 8027 

BOLIGNET 

Ved problemer kontakt 
Dansk Kabel TV  telefon: 6912 1212 
eller læs bloggen: 
  http://bolignet.farum-midtpunkt.dk 

BORETIDER 

Mandag – fredag: 09
00

 – 18
00

 
Lørdag, søndag, helligdage: 10

00
 – 14

00
 

DAGINSTITUTIONER 

Børnegalaxen Farum  
(privat institution) 
Nygårdterrasserne nr. 225A tlf: 4499 9295 

Furesø Kommunale Børnehave 
Nygårdterrasserne 209A tlf: 4495 3964 

Kærnehuset 
Paltholmterrasserne 6A tlf: 7235 8550 

EJENDOMSKONTOR 

Servicecentralen 
Paltholmterrasserne 15 
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911 
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk 

Personlige henvendelser: 
Mandag og torsdag: 14

00
 – 18

00 

Tirsdag og fredag: 08
00

 – 10
00

 
Onsdag:   Lukket    

Telefoniske henvendelser: 
Alle hverdage:  12

30
 – 13

30
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Du kan altid indtale sin besked på telefonsva-
reren uden for åbningstiderne. 
Husk navn, adresse og telefonnummer. 

Kontakt via email kan forventes besvaret 
Mandag til torsdag 07

30
 – 14

30
 

Fredag   07
30

 – 13
00

 

FOREBYGGELSESKONSULENT 

Michael: Telefon: 3045 8033 
 Mail:  forebyggelse@kab-bolig.dk 

EL-DELEBIL 

Greenabout: 
 www.greenabout.dk/gam1/farum-midtpunkt 

FORKORTELSER 

Udvalg og følgegrupper: 
(å) = åbent udvalg 
BNU Bolignetudvalget 
BOU Boligudvalget (å) 
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg 
BU Bladudvalget (å) 
BUU Børne- og Ungdomsudvalget (å) 
FAU Friarealudvalget (å) 
FGIG Følgegruppen for Indre Gangstrøg 
FGSC Følgegruppen for ombygning af SC 
MFU Markedsføringsudvalget (å) 
STRU Strukturudvalget (å) 
TMU Teknik/Miljø Udvalget (å) 
ØU Økonomiudvalget 

Andre forkortelser: 
ABF Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg 
BL Boligselskabernes Landsforening 
BR Blokrådet 
BRM Blokrådsmøde 
BRS Blokrådssekretariatet 
EJK Ejendomskontoret 
FURBO Furesø Boligselskab 
FK Furesø Kommune 
FM Farum Midtpunkt 
ITA IT for @lle 
KAB Københavns Almindelige Boligselskab 
MP Beboerbladet »Midtpunktet« 
NB Nærbiksen 
SC Servicecentralen 
SH Spisehuset 
SL Selskabslokalerne 

GENBRUGSEN 

Paltholmterrasserne 2A 
Telefon: 2336 6642 

Åbningstider: 
Mandag, torsdag og fredag: 13

00
 – 18

00
 

Vi køber ikke, men tager med glæde imod 
næsten alt. 
Genbrugsen drives af frivillige. 

 

IT FOR @LLE 

Netcaféen i Servicecentralen 
alle aldre søndag i ulige uger 14

00
 – 16

00
 

KAB 

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

KATTEPROJEKTET 

Blokrådets projekt vedrørende 
vilde /bortløbne katte. 
Modtagelse, fodring m.v. af 
bortløbne tamkatte koster 100 
kr. pr. påbegyndt døgn i gebyr 
ved udlevering af katten til ejeren. 

På www.fm-kat.123hjemmeside.dk fremlyses 
eller efterlyses katte. 

mail: fm-kat@sol.dk. 
Mails læses en gang i døgnet 

Henvendelse: 
Annelise og Asger telefon 4035 0309 

KLUBBER 

Backgammon klubben 
Sidste onsdag i måneden kl. 19

00
 

Hjemmebane: Spisehuset, Nygårdterr. 201A 
Formand: Sonny Laebel telefon 2178 0540 

Fiskeklubben 

Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 19

00
 – 21

00
 

Kontakt Jan Malmros telefon 2891 1184 

Nørklerne 
Flere steder 
Mandag aften el. onsdag formiddag 
Kontaktpersoner: 
Anne Harrysson  telefon 5190 0950 
Vibeke Boyesen  telefon 2256 7742 
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Seniorklubben i Farum Midtpunkt 

Nygårdterrasserne 215 
For alle beboere i Furesø Boligselskab  
over 50 år. 
Alle tirsdage kl. 13

00
 samt 

1. og 3. torsdag i måneden kl. 14
00

 
Formand: 
Finn Christensen telefon 5263 1651 

LADESTANDERE TIL EL-BILER 

Paltholmterrasserne 7 i P-arealet 
E.ON:   www.eon.dk 

LÆGEHUSET 

Nygårdterrasserne 204 tlf. 4495 4545 
   www.farumlaege.dk 

NÆRBIKSEN 

Nygårdterrasserne 212 
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405 

Åbningstider 
Mandag – fredag 09

00
 – 19

00
 

Lørdag:   09
00

 – 18
00

 
Søn- og helligdage: 10

00
 – 18

00
 

Udbringning 25,- kr.  
Ring onsdag eller fredag  
kl. 10

00
 – 12

00
 og få varerne  

bragt om eftermiddagen.  
Dankort-automat. Lynlotto og tips.  
Købmand: Seref Baran 

POLITI / ALARMCENTRAL 

Øjeblikkelig fare:  Ring 112 
Anmeldelser:  Ring 114 

PRAKTISKE TIPS 

Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i pul-
terrummene. Strømmen går over fællesmåler 
og afbrydes med tilfældige mellemrum. 

Nøgler til knallertbure i P-arealerne fås på 
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr. 

Der må ikke stilles u-indregistrerede køretøjer 
i parkeringsarealerne. 

Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr. 
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md. 

Alle elevatorer aktiveres med nøglebrikken til 
egen blok. 

Tilladelse til opsætning af parabol fås hos 
driftschefen i KAB. 

Tilladelse til hunde- og kattehold fås på Ejen-
domskontoret (max. 4 dyr i alt). 

RADIO/TV & TELEFONI 

Dansk Kabel TV telefon: 6912 1212 
YouSee  telefon: 8080 4040 
  www.yousee.dk 

TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV: 
Oprettelse, pakkeskift  
eller flytning 315,- kr. 

Grundpakke:  112,29 kr./md 
Mellempakke, evt. Bland-selv: 308,05 kr./md 
Fuldpakke, evt. Bland-selv: 416,96 kr./md 

Abonnement betales kvartalsvis forud. 

Telefoni leveret af Dansk Kabel TV 
Oprettelse og portering  
af telefonnummer: gratis 
Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere infor-
mation og priser. 

YouSee Plus 
kræver minimum mellempakke;  
kontakt YouSee direkte. 

SELSKABSLOKALER 

Nygårdterrasserne 206 

Selskabslokalerne 
lejes ved henvendelse 
til Ejendomskontoret. 

Plads til 60 personer. 

To velmøblerede sale,  
garderobe og toiletter.  
Alt i service og køkkengrej,  
køl/frys, komfur og  
opvaskemaskine. 

Musikanlæg kan lånes. 

Pris weekend: 1.400 kr. + depositum 500 kr. 
(inklusiv almindelig rengøring). 

Pris hverdage: 1.200 kr. + depositum 500 kr. 
(inklusiv almindelig rengøring). 

SSG DØGNVAGT 

Vagttelefon ved vand-
skade, skade efter 
brand, elevatorstop, manglende vand eller 
varme og lignende katastrofer: 
   Telefon: 7020 8126 

Døgnvagten kan kontaktes ved akut opstået 
skade, som ikke kan vente til ejendomskonto-
rets åbningstid. 
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SPISEHUSET 

Nygårdterrasserne 201A 
Telefon:  4495 7022 

Åbningstider: 
Mandag – torsdag 12

00
 – 23

00
 

Fredag og lørdag 12
00

 – 02
00

 
Søndag   12

00
 – 21

00
 

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

TANDLÆGE 

Nygårdterrasserne 233A tlf. 4495 4200 
www.tandklinikkenfarummidtpunkt.dk 

UNGDOMMENS 
UDDANNELSESVEJLEDNING 

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

VASKERIET 

Paltholmterrasserne 23 
Åbent alle ugens dage 07

00
 – 23

00
 

Magnetkort fås på Ejendomskontoret. 

VEDR. »MIDTPUNKTET« 497 OG 498 

MP 497 husstandsomdeles 27.09.16 

Tryk:  RC Grafisk 
Oplag:  1.750 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

13.10.16 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 498, der udkommer 27.10.16. 

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

Man kan i meget sjældne tilfælde efter særlig 
aftale senest mandagen før afleveringsfristen 
få en senere frist for aflevering af renskrevet 
indlæg på e-mail, usb-stick eller cd. 

Ansvarshavende: Berit, 38 2. S 
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 

Farum Midtpunkts officielle hjemmeside. 
Henvendelse: Blokrådets Sekretariat 

 

KALENDER FOR OKTOBER 2016 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1. 
Projektafslut-
ningsfest 

12:00 – 16:00 
Akti. 

plads 

2.    

3.    

4. BR-møde 19:30 SC 

5. 
FAU 

BUU 

16:30 

19:00 

SC 

SC 

6. BOU 19:30 SC 

7.    

8.    

9. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

10. 
BR-FU 

Genbrugsmøde 

19:00 – 20:00 

19:30 

SC 

SC 

11.    

12. BNU 19:00 SC 

13. Frist for MP 498 18:00 SC 

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

24. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

25.    

26.    

27. MP 498 Husstandsomdeles 

28.    

29.    

30.    

31.    


