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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 498 

til blokrådsmødet torsdag den 3. november 2016 kl. 1930 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat af  

ekstraordinært blokrådsmøde 23. august 2016 

Godkendelse af referat fra 4. oktober 2016 
4. Meddelelser og debat: 
 a. Indlæg fra gæster 

 b. Blokrådets Forretningsudvalg 
 c. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: 
 a. Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse (s 18) 

 b. Ændring af Forretningsorden § 16:  
Bemanding og valgperiode i BR-FU (s 21) 

6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 498 

 Side Indhold 

 3 En kæmpe faldt – en ny er på vej 
 4 … og så holdt vi fest! 

 6 Ønsker & muligheder – Uønskede personer – Herreløse katte 
 7 Schhh, ikke støje!!! 
 8 Frem med kalenderen for 2017 
 9 Rotter ææælsker hundelort 

 10 Projekt prøvefelt er i gang 
 11 Indian summer 
 12 Rengøring – træer – hegn 
 13 Debatoplæg fra BR-mødet i oktober 

 16 Det kan man da ikke! 
 18 Blokrådssager 
 19 Hovsa – Vi brugte 17% mere vand sidste regnskabsår! 

 24 Referat af Blokrådsmødet 4. oktober 2016 
 21 Gode nyheder: A conto beløb for varme sænkes 
 23 Gode råd om vedligeholdelse af din bolig og terrasse 
 27 Og vi bruger stadig mere vand! 

 36 Praktiske oplysninger 
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Tulipantræet på Grønne Plads 
Af Berit, 38 2.S & BU 

 
 

Lørdag den 15. oktober ved middags-

tid ringede vores nabo på – helt be-
styrtet. ”Kom og se!” sagde han. ”Tu-
lipantræet er knækket!”. Fra den 

franske altan i gangstrøget så vi det 
triste syn. En stor gren – i sig selv på 
størrelse med et mellemstort træ – var 
knækket og lå tværs over stien. Hans 

fra Friarealudvalget (vores nabo til 
den anden side) sørgede via et tele-
fonopkald for, at den store gren blev 

skåret op og fjernet. 

 

Nærmere undersøgelser viste imidler-

tid, at det smukke træ var så skadet – 

formentlig på grund af den tunge sne 

i november 2015 – at det risikerede at 
vælte i den næste storm. Derfor var 
der desværre ikke andet at gøre end 

at fælde det ca. 20 år gamle ægte tu-
lipantræ. Det skete allerede mandag 
den 17. oktober. Synet fra gangstrø-
get var sørgeligt – og bart. 

 

Men nu er sorg til glæde vendt. Et nyt 
ægte tulipantræ er plantet samme 
sted, og vi ser med spænding frem til, 
hvordan det vil trives.  
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Fantastisk feststemning i Farum Midtpunkt 
Af kommunikationsmedarbejder Maiken Kihlberg Nissen 

Muntre stemmer, duften af grill og tonerne fra Ole Gas Band, der fik publikum til 
at synge med på Kim Larsens og Gasolins mange hits, var blot nogle af de ting, 
man kunne opleve i Farum Midtpunkt lørdag d. 1. oktober. Anledningen var fej-

ringen af intet mindre end fem større velafsluttede byggeprojekters forløb. De nu 
afsluttede projekter har været så store, at de har haft en varighed på flere år, 
hvor der både er blevet foretaget: 
 PCB-renovering i alle blokke i Birkhøjterrasserne 

 Miljøprojekt med åbning til ny aktivitetspark og ny gittersti 
 Renovering af lavtage i hele Farum Midtpunkt 
 Boligombygninger i hele Farum Midtpunkt 

 Ombygning af blok 12 og 13 til Plejecenter Svanepunktet 

Festglade beboere 

Tilslutningen blandt Midtpunktets 
beboere var stor – flere hundrede var 

mødt op på Aktivitetspladsen, hvor 
der var underholdning for både børn 
og voksne. Beboerne kunne frit for-
syne sig ved grillen, hvor der blev ser-

veret helstegt pattegris, lam og pølser 
med lækkert tilbehør. Den tidligere 
beboer og nuværende stand-up’er 

Mette Frobenius krydrede stemnin-
gen med underholdende beretninger 
omkring Farum Midtpunkt. Børnene 
grinede med klovnene fra Cirkus 3, 

og der var gang i hoppeborgen hele 
dagen. 

 

Beboerne var inviteret fra kl. 12-16, 
men allerede kl. 7 om morgenen var 
folk fra driften i gang med at sætte 
telte op og forberede det store arran-

gement. Også Børn- og Ungeudvalget 
gjorde en ihærdig indsats ved at ser-
vicere de mange fremmødte børn 
med popcorn, drikkevarer og tid til 

en sludder. I Servicecentralen kunne 
man møde personale fra driften og 
nøglepersoner fra administrationen 

hele dagen. 

 

Slagterne byder på helstegt pattegris, lam og pølser 

Klovnene fra Cirkus 3 opfører stur stur nummer 
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Aktivitetspladsen dannede en perfekt ramme 
for festlighederne, da der var plads til alt fra 
hoppeborg, klovnerier og musik til mad, kaffe 

og godter.  

 

Der var masser af positive tilkendegivelser 

omkring festen på dagen, og beboerne ud-
trykte begejstring for, at det var en fest for 
børn og voksne i alle aldre, hvor man fik mu-
lighed for at styrke det gode sociale sammen-

hold på tværs af alder og kultur i Farum 
Midtpunkt.     

 

 

 

 

 

 

Mor og barn til koncert med Ole Gas Band 

Musik og fest på aktivitetspladsen Alle fotos: Berit, 38 2.S 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
HVAD SKAL PÅ NÆSTE ÅRS BUDGET? 

Tiden for det årlige budgetmøde for samtlige beboere og ud-
valg nærmer sig. Det betyder at alle udvalg skal finde ud af, 

hvad de skal bruge af penge i kommende budgetår (2017-
2018). Budgetønskerne skal være blokrådssekretariatet i 
hænde: 

senest mandag den 14. november kl. 18:00 

 

BUDGETMØDE I JANUAR 2017 

Alle beboere indbydes til møde om driftsbudgettet for 2017-18 

mandag den 9. januar 2017 
i Servicecentralen 

Nærmere oplysninger kommer i næste nummer af »Midtpunk-
tet«, men sæt allerede nu kryds i kalenderen – og brug din 
mulighed for at give din mening til kende. 

 

LAD VÆRE MED AT LUKKE FOLK IND  
I BLOKKEN, SOM DU IKKE KENDER 

Mange blokke er – især nu, hvor dage og aftener er kolde – 
generet af folk, der ringer på for at komme ind i gangstrøgets 
varme og ”hænge ud”. 

De bruger mange forskellige undskyldninger, som f.eks. ”Jeg 

har glemt nøglen”, ”Min gamle moster åbner ikke” eller ”Det 
er hjemmeplejen”. 

Afvis alle, der uden lovlig grund 

ringer på hos dig for at blive lukket ind. 

 

 

 

BEBOERE HJÆLPER HERRELØSE KATTE I FARUM 

På Inges Kattehjems hjemmeside er der en rigtig god artikel 
om Farum Midtpunkts katteprojekt – og en del andet om 
vores bebyggelse. Den er værd at læse. 

Se den på http://inges-kattehjem.dk/nyheder/11828/  
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Vi er alle støjsendere 
Af Inger, 106F 

Jeg bliver nødt til at hjælpe de fem 
små piger (ca. 6-10 år), som jeg og 
mine gæster mødte ved ”gyngerne” en 

lørdag eftermiddag, da vi gik en frede-
lig tur på miljøstien kl. 15:30. 

Da pigerne så os, spurgte de, om vi 

også ville skælde dem ud? 

De var blevet skældt ud af en meget 

sur dame, der boede ”der oppe” (peger 
mod terrasserne). Børnene måtte ikke 
være ved gyngerne, fordi de larmede 

(altså børnene – ikke gyngerne)! 

Nu fik vi kun børnenes version, men 
uretfærdigheden lyste ud af øjnene på 

dem. Efter en meget hyggelig snak 
med de ”søde” børn, bad vi dem gå 
hjem og fortælle deres mor og far om 
deres oplevelse. 

Hvem tillader sig at skælde andres 
børn ud? Tag dog en snak med bør-

nene – det virker bedre. 

Hvis der ikke må gynges kl. 15:30 en 

lørdag eftermiddag – hvornår så? 

Unge mennesker må ikke hygge sig 
om aftenen i aktivitetsparken. Jamen 

– har man da helt glemt, hvordan det 
er at være ung? 

Tænk! Jeg synes, det er så trist, at 
lyset omkring aktivitetsparken samt 

stjernemuren skal slukkes så tidligt, 
bare fordi så få har bestemt det.  

Foto 1: Gerd, 206G – 10.02.2015 – Stjernemuren 
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Kalender 2017 for Blokrådet og »Midtpunktet« 
Af Blokrådets Forretningsudvalg & Bladudvalget 

 

Blokrådets kalender 2017 

Måned 

Blokrådet og Midtpunktet Husmøde 

BR-møde Afleveringsfrist MP nr. Udkommer Dato Tid/sted 

Januar ti 3. to 12. 501 to 26. 

  Februar to 2. ma 13. 502 ti 28. 

  Marts *) ti 7. to 16. 503 ti 28. 

  April ti 4. on 12. 504 to 27. 

  Maj to 4. ma 15. 505 ti 30. 

  Juni ti 6. BR SOMMERFERIE 

  Juli FERIE to 13. 506 to 27. 

  August to 3. ma 14. 507 ti 29. 

  September ti 5. to 14. 508 to 28. 

  Oktober to 5. ma 16. 509 to 26. 

  November to 2. ti 14. 510 ti 28. 

  December ti 5. to 14. 511 to 28. 

  *) Afdelingsmøde 2017: ti 7. marts Første BR-møde i 2018: to 4. januar 

 
Blokrådets Forretningsudvalg og 
Bladudvalget har sammen fastlagt 

datoer for blokrådsmøder samt afle-
veringsfrister og udgivelsesdatoer for 
»Midtpunktet« i 2017 (se Blokrådets 
Forretningsorden § 4). 

Der skal være mindst en uge mellem 
blokrådsmøde og afleveringsfrist, men 
i langt de fleste tilfælde er der 7 hver-
dage, så: 

 når der har været BR-møde en 
tirsdag, er der afleveringsfrist om 
torsdagen i den følgende uge  

(denne gang dog onsdag i april). 
 når der har været BR-møde en 

torsdag, er der afleveringsfrist om 
mandagen i den næstfølgende uge. 

Muligheden for senere aflevering vil 
kun blive efterkommet i ekstremt 

sjældne tilfælde, og den vil kun 
komme i anvendelse for meget vigtige 
indlæg, som så skal afleveres ren-
skrevet i elektronisk form. 

For BR-sagers vedkommende gælder 
yderligere, at et kort sagsresumé skal 
foreligge til afleveringsfristen, så For-

retningsudvalget kan fastlægge ræk-
kefølgen af blokrådssagerne, samt at 
eventuelle huslejekonsekvenser skal 
være beregnet og medtaget ved ende-

lig aflevering. 

I kolonnerne yderst til højre i skemaet 
kan du notere din egen bloks husmø-
dedatoer.  



  

9 

Bekæmp rotter – fjern lorten! 
Af kommunikationsmedarbejder Maiken Kihlberg Nissen 

 

For at kunne komme rotterne til livs er det afgørende, at man 
mindsker føde til dem mest muligt. I en tidligere udgave af 

»Midtpunktet« blev der rettet fokus mod, at man skulle undgå 
at sætte mad ud til fugle, da rotterne også lever af denne. Nu 

ved vi, at  
en af rotternes yndlingsretter er hundeafføring. 

Derfor er det vigtigt, at hundeejere bruger hundeposer og fjer-
ner lorten, så vi kan få bugt med rotterne i Farum Midtpunkt.  
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 PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER 

Af projektleder Bente Heltberg, KAB 

Renovering af Indre Gangstrøg 
”Projekt prøvefelt” er i fuld gang! Prø-
vefeltet er placeret i blok 24, og der er 

gang i både renovering af et alminde-
ligt opgangsfelt i 135 og loft og vægge 
omkring spindeltrappen ved 136. 

De gamle fliser og gruset nedenunder 
er fjernet, og der er lagt ny isolering 
og armering til det nye betonlag. Så 
følger arbejdet med de nye lofter og 

den nye belysning. Derefter lægges de 
nye gulvklinker, og til slut malerbe-
handles væggene. 

Beboerne i blok 24 er gode samar-

bejdspartnere, og der er fundet løs-
ninger for de beboere, der har haft 
behov for at kunne færdes inden for  

den almindelige arbejdstid. Blandt 
andet har nogle beboere brugt kon-

torarbejdsplads i den nye servicecen-
tral. 

Når prøvefeltet er færdigt til decem-

ber, vil der være mulighed for at 
komme på besigtigelse – nærmere 
tidspunkt kommer senere. 

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.  

 
Foto: Berit, 38 2.S – Prøvefelt for Indre Gangstrøg (arbejdet er godt i gang) 
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SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET – LIGE NU 
Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Energiområdet 

Varmeforbruget i september var på  638 MWh (megawatt timer) 

Budgettet for september var på  873 MWh 

Besparelsen var således på  235 MWh 

 
I september måned sparede vi 27 %. 

En enorm besparelsesprocent – selv 

når vi graddagekorrigerer, har vi spa-
ret 17 % – kan det virkeligt være rig-
tigt?  

Ja! – det ser rigtigt ud. For vi er i den 
ret specielle situation, at den meget 
milde september måned med 23 
graddage ligner august måned med 

sine 19 graddage. 

Det faktiske forbrug i september må-
ned lå på 638 MWh, hvor forbruget i 

august lå på 606 MWh. 

Altså stor lighed både på graddage-
siden og forbrugssiden. 

Den milde start på efteråret og Farum 
Fjernvarmes reducerede pris på den 
variable del af varmeregningen, har 
derfor gives os en rigtig god og be-

tryggende start på regnskabsåret.  
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Forbrug 2016 – 2017 

Forventet Aktuelt 2015-16 

Vurdering af september: 
En enorm besparelse på 27 % i 
forhold til budgettet – selv når vi 
graddagekorrigerer, ligger vi med 
en besparelse på hele 17 %. 
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
RENGØRING AF PRØVEOMRÅDE I BLOK 41 

I blok 41 har der været kørt et forsøg, hvor vaskeproceduren af gulvet er blevet 
ændret. Gulvet er blevet vasket med hvid diamantrondel, hvorefter der er brugt 

en vaskepolish som overfladebehandling – samtidig er hjørner og kanter blevet 
skuret op. Forsøget har kørt over en 4 ugers periode, og den nye procedure har 
medført et markant renere gulv. Derfor er tanken, at behandlingen skal foretages 

på hele gulvarealet i blok 41. Driften er i gang med at indhente tilbud på dette. 

 

TULIPANTRÆET 

Det smukke tulipantræ ved 

Grønne Plads har stået i Fa-
rum Midtpunkt siden midt i 
90’erne. Igennem mere end 20 
år har alle nydt synet af de 

flotte gule blomster på Farum 
Midtpunkts mest populære 
træ. 

 For lidt over en uge siden 
knækkede en stor gren af træ-
et, og ved nærmere eftersyn 
fandt man at træet havde nog-

le skader, så det ikke stod til 
at redde. Træet er derfor fæl-
det, men den opmærksomme 
beboer har sikkert bemærket, 

at et nyt allerede er plantet. 

NY PROCEDURE FOR  
GENNEMGANG AF TRÆER 

Det vides ikke med sikkerhed, 
om grunden til den store ska-
de på det tulipantræet var for-
årsaget af en gammel, ukendt 

skade. Af hensyn til sikkerhe-
den, vil gartnerne fremover 
efterse de store træer, som 
står i nærheden af veje og sti-

er, når der har været storm, 
eller når der er faldet tung 
sne. 

NU VI ER VED GRØNNE PLADS … 

… så er plankeværket tæt på at være færdigt.  
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Oplæg til debatpunkt 4.d på BRmøde 497 – 04.10.2016 
Af Ingvar, 55E 

4. oktober 2016 
Forretningsordenens § 16: 

”BR-FU består af 4 personer, valgt af de enkelte blokke på skift af og blandt blok-
kens beboere. Valgperioden er 12 måneder. 
Den enkelte blok kan normalt kun vælge én person pr. FU-periode. Det er dog i und-

tagelsestilfælde, ved pludselig opstået og ikke forudsigelig hændelse, muligt for 
blokken at stille suppleant for den resterende del af perioden.” 

Blok 14 fremsatte i juni 2016 følgende oplæg til ændringsforslag til § 16 til 

diskussion på blokrådsmøderne i august og september, med henblik på et 
endeligt forslag til blokrådssag til afstemning på blokrådsmødet senest i no-
vember 2016: 
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 kompetence. 

Begrundelse: 
For at få et kontinuerligt arbejde i BR-FU er det vigtigt, at der til enhver tid delta-

ger 4 beboervalgte personer i alle BR-FU-møder, med ansvar overfor BR. 
De 4 personer er samtidig forpligtede til deltagelse i BR-møderne, så BR-FU til 
enhver tid er fuldtalligt til stede ved møderne, og at BR-FU ikke erstattes af til-

fældigt tilstedeværende. 

 

Ovenstående har været foreløbigt diskuteret på et ekstraordinært Blokrådsmøde 
den 23. august 2016 samt på ordinært blokrådsmøde den 1, september 2016. 

Der har på begge møder været rimelig bred enighed om, at det ville være 
formålstjenligt med suppleanter til BR-FU medlemmerne eller måske en udvidelse 
af antallet af medlemmer, under én eller anden form, så diskussionerne kom 
samtidig til at dreje sig om valgperiodens længde. 

Erfaringerne fra tidligere BR-FU-medlemmers virke er, at man ved 12 må-
neders funktionstid, lige netop når at kende til arbejdet – hvorefter man 
skiftes ud. 

Indflydelse og kontinuitet går herved tabt for det vigtige arbejde i BR-FU. 

På møderne har været diskuteret flere former, der kunne opfylde formålet, og 
diskussionen begynder at centrere om 2 løsningsmodeller: 

1. 4 medlemmer fra blokkene – valgt for op mod 2 år. 

+ 2-4 suppleanter fra de næstfølgende blokke. 
Suppleanter kan få god tid til ”oplæring” ved deltagelse i det daglige arbejde 

2. 6 medlemmer fra blokkene, valgperiode 1½ år, så nytiltrådte har 3 måneder 
til et halvt år som en slags ”oplæring”, hvorefter de indhøstede erfaringer 

kan gavne beboernes (vores) interesser – i et helt år. 

Fortsætter  
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Til fortsat diskussion på BR-mødet den 4. oktober 2016 – samt på Husmø-
derne. – Efter diskussionen udarbejdes blokrådssag med maksimalt 2 af-
stemningsmuligheder – meget gerne i samarbejde med det siddende BR-FU. 

Målet er en afstemning som BR-sag på mødet i november, så igangsætning 
af udvidelsen af BR-FU kunne ske blødt, – men allerede med virkning fra 
december 2016.  
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”Lovgivning med tilbagevirkende kraft”! 
Af Berit, 38 2.S 

Lad det være sagt med det samme: 
Jeg finder personligt Blok 14’s idé om 
udvidet bemanding og forlænget valg-

periode for Blokrådets Forretningsud-
valg (som senest blev debatteret på 
Blokrådsmøde 497 i oktober) ganske 
unødvendig. 

Det har gennem årene jævnligt vist 
sig vanskeligt – selv med en valgperio-
de på ”kun” 12 måneder – at få valgt 

medlemmer til Forretningsudvalget 
fra husmøderne i forskellige blokke, 
og jeg tror ikke det bliver nemmere 
hvis valgperioden udvides. 

 En udvidet bemanding er ikke nød-
vendig, hvis BR-FU – som beskrevet i 
Blokrådets Forretningsordens § 17 – 
ekspederer sager videre til allerede 

eksisterende fagudvalg, subsidiært 
påser at et nyt fagudvalg eller en ar-
bejdsgruppe nedsættes til at varetage 

en eller flere opgaver … og i øvrigt 
”holder udvalgene til ilden”, så FU og 
Blokrådet – og dermed beboerne – 
jævnligt orienteres om hvad udvalg, 

følgegrupper og arbejdsgrupper be-
skæftiger sig med (gerne via indlæg i 
»Midtpunktet«). 

 FU’s samarbejde med fagudvalg og 
arbejdsgrupper har ofte resulteret i, 
at siddende og afgående FU-medlem-
mer af interesse er trådt ind i et eller 

flere fagudvalg og/eller arbejdsgrup-
per til gavn og glæde for os alle. 
 Det skal også pointeres, at man i 
Forretningsudvalget – ligesom i fag-

udvalg og arbejdsgrupper – arbejder 
for hele Farum Midtpunkt, ikke kun 
for sin egen blok eller sit eget kvarter. 

 Endelig er de problemer der adres-
seres i Blok 14’s forslag dels enkelt-
stående tilfælde (jeg har kun én ene-
ste gang i mine mange år som møde-

deltager oplevet, at der ingen FU-
medlemmer var til stede på blok-

rådsmødet), dels forårsaget af en pe-
riode med mange nye beboere – såvel 
i FU som i Blokrådet – samt en uerfa-

ren Blokrådssekretær. 
 Ikke at der er noget galt med at 
mange nye beboere deltager og kom-
mer med nye ideer – tværtimod! Det 

ta’r bare sin tid (ligesom i alle andre 
demokratiske organisationer) at lære 
Farum Midtpunkts måde at gøre tin-

gene på at kende. 

Meget tyder dog på, at Blok 14’s – 
grundlæggende udmærkede – forslag 

bliver vedtaget, og i så fald er det vig-
tigt at det sker på en ordentlig måde. 
 I præsentationen på oktober-mødet 
har BR-FU 6 medlemmer og en valg-

periode på 18 måneder. Et nyt med-
lem af BR-FU tiltræder som nu hver 
3. måned med et 6 måneders ”over-
lap” mellem et nyt og et erfarent med-

lem fra samme kvarter. 
 Præsentationen forudsætter imid-
lertid, at det siddende Forretningsud-

valg forlænger deres mandat til 18 
måneder. Og under debatten i okto-
ber, fremgik det ikke af nogen udta-
lelse – hverken fra FU selv eller fra de 

blokke som har valgt dem – at det 
udvidede mandat er eller vil blive god-
kendt af deres husmøder. 

 Det samme er tilfældet for blok 43, 
som allerede har udpeget et medlem 
til FU efter gældende regler. 

MEN! Man kan ikke forpligte valg-

te medlemmer ud over den periode, 
som de er valgt til. Det er ”lovgiv-
ning med tilbagevirkende kraft”. 

 Derfor vises på næste side dels 
Blok 14’s forslag med forlængelse af 
valgperioden for det siddende FU – 
dels en model for, hvordan Blok 14’s 

forslag kan implementeres uden at 
ryge ind i dette problem. 
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Blok 14’s model med forlængelse af siddende FU’s valgperiode 

 
 

Modellen forudsætter, at såvel Blok-
rådet som det siddende BR-FU og 

husmøderne i blok 14, 25, 32, 44 
og 43 godkender forlængelsen. 

Model uden forlængelse, men med evt. tidlig implementering 

 
 

Blok 43, som allerede har valgt med-
lem til FU for 12 måneder, sidder til 
og med november 2017. 

Blok 31 kan påbegynde sin turnus 

straks efter forslagets endelige vedta-
gelse og sidder til og med februar 
2018, altså 15 måneder. 

Ny bemanding er senest implemente-
ret 1. marts 2017. 

Nye skæringsdatoer er: 
Blok 16-11 & C: 1. december 

Blok 26-21 & B: 1. marts 
Blok 36-31 & A: 1. september 
Blok 46-41 & A: 1. juni  
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BR-sag 498.a: Valg til Furesø Bolig-

selskabs bestyrelse 

Forslagsstiller:  

Blokrådets Forretningsudvalg 

Farum Midtpunkt har 4 pladser i Fu-
resø Boligselskabs bestyrelse. Valgpe-

rioden er 2 år, så der skal hvert år i 
november vælges 2 medlemmer. 

 Kandidaterne præsenteres i alfabe-

tisk rækkefølge. 

Huslejekonsekvenser: 

Ingen huslejekonsekvenser. 

Michael Quist, 452 D 

 

Jeg genopstiller hermed til organisa-
tionsbestyrelsen i Furesø Boligsel-
skab. 

Privat er jeg gift med min kone Tine. 
Vores familie består desuden af vores 
datter Astrid og vores hund Coco. Vi 

har boet i Farum Midtpunkt i 9 år, 

først Nygårdterrasserne og nu 
Birkhøjterrasserne. 

 Arbejdsmæssigt er jeg selvstændig 
systemkonsulent/programmør og ar-
bejder på at få min store fritidsinte-
resse som fotograf konverteret til en 

professionel karriere. 

Demokratiet 

En af mine mærkesager er beboerde-
mokratiet. Jeg mener Farum Midt-
punkt og de andre afdelinger i Furesø 

Boligselskab har bedst af, at så man-
ge beboere som muligt er med til at 
debattere og bestemme. Derfor er det 
vigtigt at gøre det nemt at deltage i 

demokratiet. Det kan for eksempel 
ske gennem flere digitale muligheder. 

 Jeg ønsker at gøre det nemmere for 
beboerne at starte interessegrupper 
og andet op, som de selv brænder for. 

Gennemsigtighed 

Gennem arbejdet i Bolignetudvalget 
har jeg set et behov for mere åbenhed 

i administrationen af Farum Midt-
punkt. Det drejer sig både om vores 
forhold til KAB, der administrerer Fa-

rum Midtpunkt, og det gælder måden 
vi vælger leverandører på. Det er og 
har været en meget tung arbejdsgang 
at få ny kontrakt på internet til os 

allesammen – det skal vi gerne have 
forbedret, også indenfor andre områ-
der.  

 I landspolitik er et par yndede ud-
tryk, at man “trykprøver” og udfører 
“service eftersyn” – det er måske også 

på tide at foretage det overfor vores 
leverandør af administration, KAB. 

Miljørigtigt 

Da hele samfundet står over for store 
klimaudfordringer, er det vigtigt for 
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mig, at Farum Midtpunkt også tager 

sin del af ansvaret for at passe på 
miljøet. Vi er nødt til at indtænke 
klimavenlige løsninger, når vi renove-

rer. Vi skal også være med i øget af-
faldssortering, ligesom resten af Fu-
resø Kommune. Her ligger en stor ud-
fordring, da vi ser rigtig meget “fejl-

placeret” affald. Vi er nødt til at 
komme op med en løsning, så vi und-
går at folk smider skrald de gale ste-
der, eller i det mindste får dem til at 

forstå den økonomiske og miljømæs-
sige betydning af deres handling. 

 I sidste ende kan det blive endnu 
dyrere for os beboere at håndtere vo-

res affald i den nære fremtid, hvis vi 
ikke er på forkant. 

Sikkerhed 

Beboernes sikkerhed kommer før alt 
andet! Det er først og fremmest politi-
ets opgave at sørge for vores sikker-

hed, og her hjælper det at være i lø-
bende kontakt. Det er vi allerede med 
møder med repræsentanter fra Nord-

sjællands politi, Furesø kommune og 
medlemmer fra vores organisations-
bestyrelse. 

 Men jeg mener også vi selv i vores 
afdelinger kan gøre en forskel. Vi kan 

skabe flere muligheder for de unge, 
så de ikke så nemt havner i krimina-
litet. Der har tidligere være succes 

med at oprette små-jobs med indbyg-
get “voksen”-kontakt i form af vores 
gårdmænd. 

Efter 2 år som bestyrelsesmedlem fø-
ler jeg mig godt rustet til 2 år mere, 

med fokus på mine mærkesager, så-
vel som talerør for beboerne. 

Med venlig hilsen 
Michael 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Michael/452D til 

Furesø Boligselskabs bestyrelse. 

ENERGIHJØRNET 

Regnskabsåret 2015/16 
– Vand – 

Vandregningen  
vi skulle dele var   ca. kr. 9,13 mio. 

Opkrævet aconto  
vand i året var   ca. kr. 8,77 mio. 

Hvilket er udlignet ved: 

Tilbagebetaling til  
beboerne   ca. kr. 1,17 mio. 

Efterbetaling fra  
beboerne  ca. kr. 1,53 mio. 

Det samlede vandforbrug i regnskabs-
året var 17 % større end forbruget forrige 
år. 

Da vandprisen pr. m3 stort set har været 
den samme de seneste par år, betyder 
det, at regningen fra Furesø Vand også 
har været 17 % større. 

Stigningen i forbrug skyldes sandsynlig-
vis nærmest fuld udlejning og indflytnin-
ger i renoverede/ombyggede lejligheder. 

Venlig hilsen 

Teknik/Miljø Udvalget 
Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/ Ole Andersen 
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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Thomas Jensen, 143F 

 

Beboerdemokratisk baggrund 

Jeg har fornøjelsen af at sidde i bolig-
selskabets bestyrelse og genopstiller 
hermed. 

 Det har været en spændende perio-
de med høj aktivitet, mange udfor-
dringer og nu næsten afsluttede op-
gaver. 

Der har været gang i rigtig mange 
projekter sideløbende, hvor de over-

ordnede rammer til dels er stukket 
ud og dikteret af Landsbyggefonden: 
”Lav det helhedsorienteret og lav i øv-
rigt også et miljøprojekt. Forresten 

giver vi ikke støtte til energiforbedrin-
ger – de skal kunne hvile i sig selv”. 

 Det har givet en masse aktivitet 
med forskellige entreprenører, ar-
bejdsgange og værdigrundlag. Det gi-
ver til tider en anstrengt forvent-

ningsstyring overfor direkte berørte 
beboere: ”Jamen han sagde at han 
ville komme kl 12”. 

PCB-renoveringen er færdig. Sidste 

gang jeg skrev en opstilling, manglede 
halvdelen – velkommen til alle de nye 
naboer. 

Boligombygningerne ser ud til at være 
en succes. De øger det beskedne ud-

bud vi har af boliger i mellemstørrel-
sen, som for nogle mennesker kan 
være nemmere at sidde i eller generelt 
passer bedre til deres behov. 

 Det er lykkedes at tilpasse boligtil-
buddene i bydelen, så der er mulig-
heder for alle i alle livets faser. 

Udlejningssituationen er trist – det er 
synd at så mange må kigge forgæves 

efter vores fantastiske boliger. Dette 
er naturligvis en situation, som be-
styrelsen har fokus på. 

Jeg har deltaget i alle andre følge-
grupper end lavtagsfølgegruppen og 
er medlem af TMU og MFU. Har tidli-
gere været medlem af BSU og BR-FU. 

Så sidder jeg på den éne af Midt-
punktets to poster i Farum Fjernvar-

mes bestyrelse, der de sidste tre var-
meår har sendt millioner af kroner 
tilbage til forbrugerne. Det er et resul-
tat af dels et lunt varmeår og dels en 

håbløs prisprognose fra en monopol 
leverandør. Vi føler stadigvæk, at der 
en del uafklarede spørgsmål og ikke 

mindst en langsommelig myndigheds-
behandling. Monopolet bliver forhå-
bentlig brudt med et fremtidigt sam-
arbejde i Allerød om et bæredygtigt 

alternativ til naturgassen. 

Personlig baggrund:  

Jeg er 38 år, gift og med 4 børn i al-
deren 5, 9, 13 og 15år – de mindste 
har indtaget aktivitetspladsen. 
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Uddannet i IT-branchen, arbejder i en 

lille lokal virksomhed. 

Vi har boet i Farum Midtpunkt siden 
2004. 

Gennem min ungdom har jeg arbejdet 
10-12 år med frivilligt foreningsarbej-
de i forbindelse med drift af en lokal-

radio, hvor unge mennesker havde et 
sted at mødes, nogle fik sat skub i 
deres egen personlige udvikling, fik et 
ansvar, blev vist noget tillid. 

Motivation 

Jeg tror på at man kan være en god 

rollemodel for sine børn ved blandt 
andet at interessere sig for samfundet 
omkring sig. 

 Så er jeg stolt af at bo i en af de 

eneste boligformer med indbygget so-
cialt ansvar. Gerne med projekter 
som gældsrådgivning ved køkkenbor-

det, hvor man forebygger/forhindrer 
den menneskelige tragedie der opstår 
når beboere af forskellige årsager bli-
ver sat på gaden. 

 Jeg er ked af, når fokus i sam-
fundsdebatten lokalt drejer sig om: 
”Hvorfor er de her?” i stedet for 
”Hvordan løser vi opgaven foran os på 

bedste og mest anstændige måde?”. 

Vi har en formand, som løfter en 

kæmpe opgave, og vi andre bidrager i 
det omfang vi kan. Tak for godt sam-
arbejde, og jeg håber I vil lade mig 
prøve kræfter med endnu en periode i 

bestyrelsen. 

Tak for tilliden. 

Med venlig hilsen 

Thomas 

Afstemningstema: 

Blokrådet vælger Thomas/143F til 

Furesø Boligselskabs bestyrelse. 

BR-sag 498.b:  

Ændring af Forretningsorden § 16: 
Bemanding og valgperiode i BR-FU 

Forslagsstillere: Blok 14 

Udvidelse af Blokrådets  
Forretningsudvalg BR-FU  
fra 4 til 6 valgte medlemmer,  
samt udvidelse af funktionstiden 

til 18 måneder 

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

blandt blokkens beboere. 
Valgperioden er 12 måneder. 

VARMEØKONOMI 

Status pr. 30. sep. 2016 
Variabel fjernv. kr. 1.065.404,- 
Aconto rådighed kr. 1.563.969,- 
Overskud kr. 498.565,- 

Som man måske husker, har Farum 
Fjernvarme sænket prisen på den vari-
able del af fjernvarmeregningen. 

Det har sammen med den gode start på 
regnskabsåret gjort det muligt at sænke 
det generelle niveau på aconto opkræv-
ningerne med ca. 22 %. 

Det sker ved den sædvanlige regulering 
af aconto varmen pr. 01. december. 

Beboere kan dog opleve variation i regu-
leringsprocenten, da den enkelte bebo-
ers forbrug i forrige regnskabsår indgår i 
den resulterende regulering. 

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

vælge én person pr. FU-periode. Det 
er dog i undtagelsestilfælde, ved 
pludselig opstået og ikke forudsigelig 

hændelse, muligt for blokken at stille 
suppleant for den resterende del af 
perioden.” 

Blok 14 udtaler følgende: 

Arbejdet i BR-FU har ofte været præ-

get af, at der ved møder i BR-FU kun 
har deltaget fra 1-3 beboervalgte re-
præsentanter. De fleste fravær skyl-
des naturligt forfald. 

 Den beboer-politiske indflydelse 
har derfor ikke været tilfredsstillende 

– især ikke med den arbejdsmæssige 
belastning for medlemmer af BR-FU. 

Dette har været diskuteret på blok-
rådsmøder den 23. august, 1. septem-
ber samt 3. oktober 2016. 

 Under diskussionerne har der væ-
ret bred enighed om, at antallet i BR-
FU burde hæves til 6-8 medlemmer, 

men samtidig viser erfaringerne fra 
tidligere BR-FU-medlemmers virke 
også, at man, lige netop når at kom-
me ind i arbejdet ved 1 års funktions-

tid – hvorefter man skiftes ud.  

 Indflydelse, erfaring og kontinuitet 

går herved tabt for det vigtige arbejde 
i BR-FU. 

 For at få et mere kontinuerligt ar-
bejde i BR-FU er det derfor formåls-
tjenligt med en udvidelse af antallet 
af medlemmer, under én eller anden 

form - samt en stillingtagen til valg-
periodernes længde. 

Blok 14 vil derfor foreslå følgende æn-
dring af Forretningsordenens §16: 

Afstemningstema: 

BR-FU består af 6 personer, valgt af 
de enkelte blokke på skift af og 
blandt blokkens beboere. Valgperio-

den er 18 måneder. 

 Afstemningstemaet medfører en 
ændring af Blokrådets Forretningsor-

den § 16, stk.1. 

Såfremt ovenstående vedtages på 
møde 498 i november, kan igangsæt-
ning af udvidelsen af BR-FU ske 

blødt, – men allerede med virkning fra 
december 2016. – Der vil så være 5 
medlemmer fra 01.12.2016 og 6 med-

lemmer fra 01.03.2017. 

 Valg eller udpegning af repræsen-
tanter for blokkene fortsætter i sam-

me rytme som hidtil hver 3. måned – 
blot med funktionstid på 18 måneder. 

 De lige nu siddende 4 medlemmer 

af BR-FU fortsætter, men med en 
ændret funktionstid fra 1 år til 18 
måneder. For at dette kan effektue-

res, kræver det skriftligt mandat på 
husmøderne. 

Blok 43 tiltræder 

 01.12.2016-31.05.2018 

Blok 31 tiltræder 

 01.03.2017-31.08.2018 

Blok 12-13 tiltræder 
 01.06.2017-30.11.2018 

Blok 24 tiltræder 
 01.09.2017-28.02.2019 

Tove Blok 44 fratræder 
 31.05.2017 

Leif Blok 32 fratræder 
 31.08.2017 

Hanni Blok 14 fratræder 
 30.11.2017 

Inge Blok 25 fratræder 

 28.02.2018 

o.s.v. 
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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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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 497 4. OKTOBER 2016 
 

1. Godkendelse af dirigent (Tove, BR-FU) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 

3. Godkendelse af referat fra september 2016 (Godk. m/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 

a. Indlæg fra gæster 

b. Blokrådets Forretningsudvalg 
c. Andre udvalg 

5. Blokrådssager: (afstemning:) 
a. Valg til Økonomiudvalget (Erik: 29, 

  Jørgen: 28, 
  Hans: 26, 
  Christian: 13) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 
A Martha 205B 
 Alice 208B 

 Gerd 206B 
 Else Marie 202B 
11 Kirsten 34F 

12 & Morten 38 2.S 
13 Jørn 47 2.B 

14 Ingvar 55E 
 Hanni 55E 
16 Lis 80F 

 Katja 85D 
21 Niels 112E 
24 Thomas 143F 

25 Inge 155C 
 Christian  149D 

31 Anne-Charlotte 239A 

Blok Navn Adresse 
32 Leif Pedersen 242B 
33 Vibeke 260A 

34 Esben 275D 
35 Maiken  287E2 
 Mikkel  287E2 

36 Michael S 294D 
41 Bo 401A 

 Merete 401A 
42 Niels 414F 
 Randi 410F 

43 Henrik 428D 
 Camilla 424F 
44 Tove 431D 

 Mogens  437A 
46 Michael N 451A 

 Michael Q 452D 

Gæster: Ingen 
 

Uden stemmeret: Palle, EJK 

 
1. Godkendelse af dirigent 

Tove, BR-FU godkendes som dirigent. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden be-
mærkninger. 

3. Godkendelse af  

referat fra september 2016 

Referatet godkendes med bemærk-
ninger: 

Katja/85D spørger til punkt 4b i refe-
ratet, hvor Jacob/26 efterlyser sand-
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hedsværdien i udtalelser, han har 
hørt omkring, at ansøgere fra Farum 
Midtpunkt er blevet sorteret fra i for-

bindelse med ansættelse af den nye 
blokrådssekretær. 

 Til dette blev der svaret nej, hvilket 
ikke stemmer overens med, hvad Ka-
tja har hørt. Hun har derimod hørt, 
at nogen har fået at vide, at de ikke 

måtte ansøge. 

Lis/80F supplerer, at hun har fået at 

vide af tre personer, at hun ikke måt-
te søge jobbet som blokrådssekretær, 
og at hun også blev sorteret fra. 

Michael/451A mener, at det, der er 
taget til referat, er korrekt, idet det 
som Gerd svarede var, at det ved 

denne her ansættelse ikke har været 
sådan. Men Gerd nævnte også, at 
man ved tidligere ansættelser har fo-
retrukket personer, som kom udefra. 

Tove/BR-FU tilføjer, at hun har siddet 
i ansættelsesudvalget for BR-FU, men 

at hun ikke har set alle ansøgninger, 
så hun derfor ikke ved, hvem der er 
blevet sorteret fra. Tove har kun set 
ansøgninger fra de personer, der blev 

udvalgt til samtale. 

Gerd/206B kommenterer, at der har 

været folk fra Farum Midtpunkt til 
samtale, så det har ikke været sådan, 
at man ikke har kunnet komme til 
samtale, fordi man bor i Farum Midt-

punkt. Hvad der er sket omkring Lis, 
ved Gerd dog af gode grunde ikke. 

Tove/BR-FU korrigerer, at der ikke 
har været nogen fra Farum Midt-
punkt til samtale. Hun spørger Ka-
tja/85D, om hun kan godkende refe-

ratet nu. 

Katja/85D tilføjer, at hun har sine 

anmærkninger, fordi hun ved, at Lis 
har fået at vide, at hun ikke måtte 
søge jobbet. 

Berit/referent på BR-møde 496 for-
klarer, at hun har refereret, hvad der 

blev sagt på mødet, og ikke hvad der 
eventuelt er foregået rundt omkring, 
eller hvad folk har haft en fornem-
melse af. 

Tove/BR-FU spørger om referatet kan 
godkendes på den baggrund, hvilket 

der er positive tilkendegivelser på i 
salen. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Der er ingen gæster på mødet. 

4.b Blokrådets Forretningsudvalg 

Sam Production 

BR-FU er blevet kontaktet af filmsel-
skabet Sam Production, da de gerne 

vil bruge Farum Midtpunkt som loca-
tion til nogle scener til en film. De 
skal lave optagelser i 2 dage (d.25. og 
d.27.okt.) Optagelserne kræver nogle 

forberedelser – primært i parkerings-
kælderen ved 266. Derudover vil der 
blive lavet optagelser fra fremvis-

ningslejligheden i blok 23. 

 I morgen, onsdag d.5. okt. i tids-

rummet 13.30 – 15.30, vil de øve en 
stuntsekvens i P-arealet ved Nygård-
terrasserne 266. BR-FU har modtaget 
beskrivelserne dags dato, så de vil 

blive sat op i morgen (d. 5. oktober) i 
de berørte blokke. 

Jørgen/410F spørger, om BR-FU har 
taget stilling til, hvad det er for en ty-
pe film. 

Tove/BR-FU svarer, at det har været 
en del af godkendelsesprocessen, og 

at BR-FU selvfølgelig har sikret sig, at 
Farum Midtpunkt ikke bliver stillet i 
et dårligt lys. Tove kan oplyse, at det 
er en form for actionfilm, og at det 

står nærmere beskrevet i det materia-
le, BR-FU har modtaget fra Sam Pro-
duction. 
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Palle/EJK forklarer, at det er en kri-
miserie på tre afsnit, hvor Farum 

Midtpunkt bliver brugt som location i 
det ene af afsnittene. Oplægget fra 
filmselskabet ser lødigt ud. 

Maiken/287E2 foreslår, at info også 

kommer ud via app’en KAB-MinBolig. 

Tove/BR-FU forsikrer, at det også er 
en del af planen. 

Gerd/206B oplyser, at Farum Midt-
punkt siden byggeriets opførelse har 
været kontaktet af diverse filmselska-

ber, der ønskede at filme i området. 
Og så vidt Gerd erindrer, så er der 
aldrig nogen, der er blevet afvist. 

Michael/451A synes, han så et film-
hold i Farum Midtpunkt for en må-
neds tid siden, og spørger hvorfor det 

så først kommer nu som en medde-
lelse. 

Tove/BR-FU svarer, at det var selv-
samme selskab, og forklarer, at det 
har været på tegnebrætsniveau i no-
gen tid, hvor BR-FU har haft løbende 

kontakt til Sam Production. Punktet 
er sat på for at orientere om, at de 
har fået tilladelse til at filme, og at de 

går i gang nu. 

Nyt trykkeri til Midtpunktet 

Aftalen med det nuværende trykkeri 
er opsagt med udgangen af 2016. Fra 
kalenderåret 2017 er der indgået en 

aftale med et nyt trykkeri. Med den 
nye leverandør opnås der en bespa-
relse på næsten 60 %. 

Tove/BR-FU sender i den forbindelse 
en tak til den foregående blokråds-
sekretær, da det faktisk var hende, 

der fik aftalen i stand. Desuden op-
lyser Tove, at prisen for et oplag fra 
det nuværende trykkeri lyder på 
29.346,25 kroner inkl. moms, hvor-

imod prisen for et oplag ved det nye 
trykkeri lyder på 13.731,25 kroner 
inkl. moms. 

Jørgen/410F vil gerne korrigere Tove 
omkring prisen på 29.346,25 kroner. 
Han henviser til, at der i driftsregn-

skabet for 2014/2015 står anført et 
beløb til beboerbladet på 176.870 
kroner om året. 

Maiken/BR-sekr. oplyser, at de priser 

som Tove refererer til, skal ses i for-
hold til et oplag på 40 sider. Prisen 
pr. oplag varierer afhængigt af antal-

let af sider. 

Tove/BR-FU supplerer, at begge pri-
ser angiver et 40 siders oplag, og at 
de derfor er sammenlignelige. BR-FU 

har arbejdet ud fra de pågældende 
tilbud. 

Michael/452D opfordrer – som følge 
af en kortere ordveksling mellem Jør-

gen og Tove – til, at der ikke diskute-
res indbyrdes. 

Tove/BR-FU understreger, at uanset 
hvordan man vender og drejer det, så 

fremgår det af de to tilbud, at det nye 
giver en klar økonomisk fordel. 

Artikel om afslutningsfesten 

Maiken, den nye kommunikations-
medarbejder, vil gerne skrive en arti-

kel til Midtpunktet omkring afslut-
ningsfesten d.1. oktober 2016. Artik-
len skal skildre det store fremmøde, 
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den gode stemning samt billeddoku-
mentere dette (hvis man ligger inde 
med billeder fra dagen, må de meget 

gerne sendes til blokrådskontorets 
mail). 

Rengøring af indre gangstrøg 

Kort information fra driften omkring 
rengøring – opfølgning fra sidste BR-
møde 496. 

Palle/EJK præsenterer et diasshow, 

og det konstateres at teknikken virker 
upåklageligt i den nye Servicecentral/ 
Blokrådssal. Palle giver en kort status 

på, hvad der er sket den sidste må-
ned siden blokrådsmøde 496: 

I de sidste 3 uger har der været kørt 
et forsøg i prøveområdet blok 41. Va-

skeproceduren af gulvet er ændret, 
idet det er blevet overfladebehandlet 
med en vaskepolish. Hjørner og kan-
ter er blevet opskuret, og derefter va-

sket med vaskepolish. Resten af gulv-
arealet er vasket med hvid diamant-
rondel og vaskepolish. Herefter vil der 

ske en evaluering i samarbejdet med 
Dansk Rengøringsservice – driften 
mener, at den nye procedure har 
medført en markant forbedring. 

Opstramning af rengøring generelt 

Palle/EJK orienterer om, at der er fo-
retaget en udskiftning af rengørings-

personalet som følge af en opstram-
ning. Det har ført til en forbedring af 
rengøringen i det øvrige Farum Midt-
punkt. Driften er i tæt dialog med 

Dansk Rengøringsservice, og han op-
fordrer til, at beboerne giver tilbage-
meldinger på rengøringen via beboer-
app’en (KAB-Min Bolig). 

Katja/85D opfordrer til, at den sed-
del, der bliver sat op i blokkene, så 
rengøringen kan dokumentere, at de 

har gjort rent, sættes højere op. Sed-
len i blok 16 forsvinder ofte på my-
stisk vis. 

Palle/EJK tager dette til efterretning. 

Optimering af drift 

Palle/EJK oplyser, at der fortsat er 
fokus på optimering af arbejdsruti-
ner. Den nye fælles frokoststue fører 
til tættere dialog mellem administra-

tion og gårdmænd og dermed en mere 
effektiv løsning af opgaver. Derudover 
er der sket en ændring i arbejdsruti-

ner for gårdmændene i forhold til 
mødetid samt afholdelse af pauser. 
 BL har også effektivisering af drift 
som fokusområde for derved at holde 

huslejen nede, hvilket skyldes et lov-
forslag om besparelser indenfor den 

VANDSTATUS 

Situationen pr. 30. sep. 2016 

Døgnforbruget for hele Midtpunktet de 
seneste 3 måneder: 
Juli: 429 m3/døgn 
August: 451 m3/døgn 
September: 465 m3/døgn 

Forbruget i september viser, at nu skulle 
vi vist alle være tilbage fra ferie. 
 
Ser vi på udviklingen i forbrug i gruppen 
alene af blokke, som ikke er berørt af 
PCB-renoveringen og plejecenterbygge-
riet, får vi ved sammenligning med tidli-
gere perioder: 

September 2016 i forhold til  
sep. 2015 – merforbrug: ca. 6 % 

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

Regnskabsåret 2016/17 
i forhold til referenceåret 
2006/07– besparelse:  ca. 20 % 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
v/Ole Andersen  
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com 
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almene boligsektor på 1,5 mia. kroner 

frem mod 2020 (artikel findes på 
KAB’s hjemmeside). 

 Beboere og udvalg har mulighed for 

ønsker via budgetmødet i januar. I 
servicerammerne (findes på KAB’ 
hjemmeside) kan man se, hvad man 
får udført i indeværende budget. 

Michael/452D håber, at der stadig er 
plads i budgettet for ombygningen af 
Servicecentralen til audiovisuelt ud-

styr i mødelokalerne samt tavler. 

Thomas/FGSC oplyser, at den gamle 
infoskærm fra det tidligere ejendoms-

kontor er gemt for at kunne bruges i 
et af mødelokalerne. 

Michael/452D kommenterer, at der er 

fire mødelokaler. 

Thomas/FGSC foreslår, at en mobil-
projektor måske kan være en løsning. 

Henrik/43 takker Palle for en god op-
følgning samt præsentation af de em-

ner, der blev diskuteret sidst, og han 
komplimenterer, at det er lavet som 
en præsentation frem for blot oplæs-

ning. 

Hans/38 2.R supplerer Palle i forbin-
delse med det at holde huslejen i ro. 

Hans forklarer, at kontanthjælpsloftet 
har medført, at BL responderede, at 
mange mennesker på denne bag-
grund ville blive tvunget ud af deres 

lejemål. Regeringens svar til dette er, 
at man må holde huslejen i ro. Som 
følge af dette har KAB tilbudt et 360 

graders eftersyn af, hvor der kan væ-
re besparelser i afdelingen. 

Miljøsagen 

Jan Erik/Gartnerformand har rykket 

Hoffmann og Christian Thorup for 
”skildpadder”, beplantning og ba-
sketballbane. 

Mikkel/35 spørger til, om der kommer 

mere end ”skildpadderne” op på 
stamvejene. 

Tove/BR-FU svarer, at hun ikke me-
ner, der er planer om det. 

Palle/EJK samtykker. 

Thomas/MSFG forklarer, at ”skild-

padderne” blev flyttet i forbindelse 
med etablering af ny belægning på 
stamvejene, og at de skulle genopsæt-

tes i et mønster, så de havde større 
effekt. Han bemærker også, at over-
fladebelægningen på multibanen er 
lagt i et for tyndt lag, og at entrepre-

nøren reparerer den inden for garan-
tiperioden ved at påføre flere tynde 
lag. Det skal afprøves, om det er en 
løsning, man skal forfølge, eller om vi 

i yderste konsekvens selv skal ofre en 
ny belægning på sigt. 

Bo/401 A husker fra tegningerne over 
”skildpadderne”, at der skulle place-
res mellem 40 og 48 ved hver af over-
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gangene, og det mener han ikke 
stemmer overens med det, der er ble-
vet sat op. 

Tove/BR-FU synes det lyder voldsomt 
med 48 ”skildpadder” ved hver over-
gang, og siger at hun ikke kender an-

tallet. 

Vibeke/260A har bemærket, at be-
lægningen revner på aktivitetsbanen. 

Thomas/MSFG siger, at det er rigtigt, 

at betonen i banen revner. Hvis det 
bliver nødvendigt, bliver det udbedret 
som en del af garantien. Rådgiver har 
lovet at lave eftersyn af det. 

 

Bænke og borde på Voldstien 

Der er blevet sat 3 bænke og 1 bord 
op på Voldstien, og der er bestilt 
yderligere 3 bænke og 1 bord. 

 
Aflåsningsanlægget 

Der har været nogle udfordringer med 
aflåsningsanlægget i forhold til bl.a. 
at hente informationer. Serveren er 

nu kommet op at køre igen, så det 
skulle fungere igen. 

Michael/452D siger, at der har været 
problemer med serveren tidligere, og 

at man i den forbindelse aftalte, at 
der skulle være en backup. Han 
spørger til, om det er tilfældet. 

Palle/EJK svarer, at der arbejdes med 

den leverandør, som man havde be-
stilt og betalt for at lave en backup. 
Samtlige data er rekonstrueret på ad-

gangskontrollen, men arbejdet er ikke 
udført som bestilt eller forventet, da 
det ikke er klart, hvor data ligger. 

Michael/452D forsikrer Palle om, at 

det ikke er driften, han skyder efter, 
men er irriteret over, at en professio-
nel yder sådan et arbejde. 

Frank Carlsen forlader KAB 

Efter snart 10 gode år som driftschef i 
Farum Midtpunkt har Frank Carlsen 
valgt at søge nye udfordringer. Han 
forlader sin stilling ved KAB pr. 31. 

oktober 2016. 

 

Berit/38 2.S udbryder et rungende 
ØV!!! Frank har været en fantastisk 

driftschef for Farum Midtpunkt, og 
hun er ked af, at han forlader KAB. 

Gerd/206B kommenterer, at der ple-
jer at blive givet afskedsgaver, hvorfor 
hun formoder, at Forretningsudvalget 
sørger for dette. 

Tove/BR-FU forsikrer, at Forretnings-

udvalget følger kutyme. 

4.c Andre udvalg 

Følgegruppen for ombygning  
af Servicecentralen (FGSC) 

Ejendomskontoret flyttede 19. sep-
tember tilbage til Servicecentralen og 

er i fuld gang med at indrette sig i de 
forbedrede faciliteter. Også facilite-
terne for beboerdemokraterne er for-
bedret. 

 Nu mangler vi – såvel ansatte som 
beboerdemokrater – bare, at alle de 

ting, der blev sendt i depot, kommer 
tilbage og kan blive sorteret og sat på 
plads … eller kasseret, hvis de er 
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unødvendige. Dette vil ske inden for 
nærmeste fremtid, og alle relevante 
udvalg, arbejds- og følgegrupper vil 

blive involveret i dette arbejde. 

Markedsføringsudvalget (MFU) 

Markedsføringsudvalg har foræret 
Servicecentralen en corten-ælling, 

som kan ses på den korte væg lige 
syd for indgangsdøren. Farven i lyset 
er endnu ikke korrekt, men vil blive 

justeret til en varm hvid. 

 Under Servicecentralen mangler 
stadig den sidste del af udsmyknin-
gen samt den grundige rengøring, 

som vil afslutte dette projekt. 

 I Selskabslokalerne ankommer de 
nye møbler i morgen, og lokalerne er 
allerede udlejet på fredag, så det er i 

sidste øjeblik. 

Gerd/MFU kommenterer, at man i 
mange år har kæmpet for at holde en 
blød belysning og tilføjer i den forbin-

delse, at belysningen i blokrådssalen 
også skal justeres. 

Palle/EJK finder på magisk vis en 

fjernbetjening frem og justerer på be-
lysningen – det frembringer klapsal-
ver. 

Bolignetudvalget (BNU) 

Mikkel/BNU orienterer kort om, at 
BNU stadig arbejder med EU-udbud-
det. De er kede af manglende kom-
munikation fra KAB, men de holder 

dem i skak. 

Lis/80F spørger hvad BNU er, og 
Mikkel forklarer, at det er Bolignet-

udvalget. 

Økonomiudvalget (ØU) 

Hans/ØU informerer om, at udvalget 
arbejder på at få gang i Genbrugsen 

igen som beboeraktivitet. Der afhol-
des møde mandag d.10. oktober 
kl.19.30 i Servicecentralen, så alle, 

der har ambitioner om at være med i 
Genbrugsen, opfordres til at møde op.  

Inge/155C supplerer med, at hun har 

sat det på Facebook under Farum 
Midtpunkt debat, og at der er 15-20, 
der har set det. 

Furesø Boligselskab (FURBO) 

Gerd/FURBO fortæller, at boligsel-
skabet har besluttet at forære hver af 
afdelingerne en hjertestarter mere. 

Den nye hjertestarter i Farum Midt-
punkt bliver placeret ved Sugecentra-
len. Den, der plejer at hænge i Ser-

vicecentralen, bliver placeret udenfor 
i et skab, så man let kan komme til 
den. 

 Gerd informerer også om, at der 

ikke er flere store byggesager i Farum 
Midtpunkt, og at boligselskabet var 
glade for den store opbakning, der var 
til afslutningsfesten d. 1. oktober, og 

det bliver den sidste fest foreløbigt. 

 Hun opfordrer Farum Midtpunkt til 
at bruge erfaringen fra afslutningsfe-
sten til at genoplive den årlige som-

merfest, hvor et bredt udsnit af bebo-
erne er repræsenteret. 

4.d Debatpunkt:  

Fungerer vores demokrati? 

Ingvar/14 præsenterer arbejdsgrup-
pens forslag med 6 medlemmer af 
BR-FU og en valgperiode på 18 må-

neder. Forslaget arbejder med en for-
længelse af det siddende forretnings-
udvalgs valgperiode og samme rul-
lende udskiftning som nu. 

 Se præsentationen på side 13. 

Berit/38 2.S har – med udgangspunkt 
i debatten på det ekstraordinære 

blokrådsmøde den 23. august – ud-
arbejdet en præsentation med fra 12 
til 24 måneders valgperiode, 8 med-
lemmer af forretningsudvalget og med 

rullende udskiftning som nu. Hun 
bruger betegnelserne ”begynder” og 
”erfaren” for medlemmernes status. 
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Thomas/143F kommenterer, at der i 
de to fremlagte modeller arbejdes med 

hhv. at forlænge perioden for BR-FU 
medlemmer og at sætte flere med-
lemmer ind. Han ser ikke den store 
forskel i de to skitserede modeller, 

men han efterlyser debatten omkring 
suppleanter og Forretningsudvalgets 
medlemmers status i perioden. 

Ingvar/14 spørger til Thomas’ egen 

holdning.  

Thomas/143F synes, at Ingvars mo-
del er enkel og overskuelig, idet man 

bare udskyder perioden. I princippet 
er forskellen på de to modeller blot, 
om man kører med 6 eller 8 med-
lemmer. Han synes, det vigtige er at 

debattere medlemmernes status. 

Berit/38 2.S uddyber, at hun har æn-
dret betegnelserne suppleant og med-

lem med begynder og erfaren. Det be-
tyder, at man har den samme status, 
men at der er forskel på, hvilket erfa-
ringsniveau man er på. 

Thomas/143F mener, at det ikke er 
helt retvisende. Han forklarer, at når 
man når til blok 21 (jf. Berits oplæg), 

så kommer Niels ind for tredje gang 
og er derfor ikke længere nybegynder, 
men erfaren. Thomas synes, at de 
skal kaldes for, hvad de er – altså 

medlemmer eller ikke-medlemmer. 

Anne Charlotte/31 synes, det er vold-
somt med 8 medlemmer i Forret-

ningsudvalget. Hun er mere fortaler 
for 6 medlemmer. 

Michael/452D tilslutter sig Thomas i 
forhold til vigtigheden af, hvem der 

har stemmeret. Han ser et problem i 
modellen, hvor der er 8 medlemmer 
med stemmeret – altså 8 medlemmer, 
der skal blive enige. Han kan godt 

lide tanken omkring begynder og er-
faren, men han er enig med Thomas 

i, at det skal være klart, hvem der be-
stemmer. 

Hanni/BR-FU håber, at man kommer 
frem til en model, hvor man ikke har 
en betegnelse for hverken det ene el-

ler andet som medlem, da hun synes, 
man kommer forholdsvist hurtigt ind 
i det at sidde i BR-FU. Hun foreslår, 

at man vælger fuldgyldige medlemmer 
uanset antallet. 

Henrik/43 fortæller, at de i blok 43 

godt kan lide, at man har en kort pe-
riode som suppleant, inden man bli-
ver fuldgyldigt medlem. Men det er 

også vigtigt at finde en passende ba-
lance for den periode, hvor man er 
suppleant, og der tror han, at en 3 
måneders periode er passende. Des-

uden er blok 43 enige i, at en pas-
sende medlemsperiode er 1,5 år. 

Tove/BR-FU takker på vegne af For-
retningsudvalget for interessen og 
den gode debat, hvor der har været 

god tid til at debattere. Hun oplyser, 
at BR-FU glæder sig til at se blok-
rådssagen i november. 

Ingvar/14 mener, at det blot er et 
spørgsmål om, om der skal være 6 
eller 8 medlemmer. Spørger til, hvad 

folk mener, hvorefter Tove (dirigent) 
plæderer for, at der bliver udarbejdet 
en blokrådssag, og at det ikke skal 
debatteres igen. 

Thomas/143F henviser til, at sagen 
handler om at styrke Forretningsud-

valget, så derfor handler det i hans 
optik om, at Forretningsudvalget er 
funktionsdygtigt – dvs. det skal bestå 

af kompetente medlemmer, der kan 
lede møderne og aktiviteterne mellem 
møderne. Det essentielle er, at de 
skal have nogle rammer, de kan agere 

i – hvis arbejdsbyrden kan fordeles på 
nogle flere mennesker, så ser han ik-
ke noget problem i en længere perio-
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de. Tove (dirigent) foreslår, at debat-
ten lukkes her, og at der bliver taget 
stilling til blokrådssagen i november. 

 

5. Blokrådssager 

BR-sag 497.a:  

Valg til Økonomiudvalget 

Der udleveres stemmesedler til de 32 
stemmeberettigede. Af stemmesedlen 

fremgår det, at der skal stemmes på 3 
ud af 4 kandidater. Alle kandidater 
har præsenteret sig i Midtpunktet 
497, så vi går direkte til afstemning. 

Der er en kortvarig ordveksling om-
kring, hvorvidt man skal stemme på 
3, eller om man må stemme på færre, 

men Tove (dirigenten) ridser op, at 
der skal stemmes på 3 for at stemme-
sedlen betragtes som gyldig. 

Efter afstemningen holdes der en 
pause, mens BR-FU og Maiken (BR-
sekr.) tæller stemmerne op. Alle 32 

stemmeberettigede har afgivet deres 
stemme, og der var ingen ugyldige 
stemmesedler. De tre valgte blev som 
følge af afstemningen Erik/80F, Jør-

gen/410F og Hans/38 2.R. 

Afstemning 

Erik: 29, Jørgen: 28, Hans: 26, Chri-

stian: 13. 

Jørgen/410F er nyvalgt medlem af 
ØU. Han havde egentlig forberedt sig 

på, at der skulle være en debat, men 
kommenterer, at vi bliver forskånet 
for denne. 

Mikkel/35 fortæller, at de savnede 
lidt mere materiale fra nogle af kan-
didaterne, men de takker for et godt 

valg. 

Erik/80F og valgt medlem af ØU vil 

gerne vide, hvilket materiale, det er, 
der efterspørges. Han stiller gerne op 
til et interview. 

Maiken/35 kommenterer, at der var 
én på deres husmøde, der savnede 

information i forhold til de opstillede 
kandidater. Måske handler det om, at 
de ikke møder op, og dermed ikke 
kender kandidaterne. 

Tove/dirigent supplerer, at hvis man 

ikke deltager, er det svært at have 
indflydelse. 

6. Eventuelt 

Spørgsmål til webdrift ansvarlig 
fra Niels/112E 

”Adgangen til alle de gamle BR-refera-
ter og beslutninger er slettet. Det ske-

te da ejendomskontoret lukkede ned 
for ombygningen.  

 Det bedes oplyst, om der er tale om 
en midlertidig foranstaltning, eller om 
der er truffet en politisk beslutning 

om at blokere adgangen til materialet 
fra den gamle hjemmeside. 

 Da det ikke er oplyst, at indholdet 
flyttes til den nye hjemmeside, og be-
slutningen ikke er behandlet af BR, 

så bedes det oplyst, hvilken beslut-
ning der er truffet, og hvem der er 
ansvarlig.” 

Tove/BR-FU forklarer, at BR-FU me-
get sent i dag (lidt i 18) har modtaget 

denne mail, og at de derfor ikke har 
kunnet nå at undersøge sagen. 

Niels/112E svarer, at det ikke var 
ment som et punkt, der skulle op på 
mødet, men at det blot var et spørgs-

mål til administrationen. 

Thomas/143F forklarer, at han er 
medlem af FGSC, og at de ikke har 
lukket nogen hjemmeside. Den gamle 

hjemmeside som Niels refererer til, 
var hosted i Aalborg, og serviceaftalen 
er nok ikke blevet fornyet. Det var 
længe inden, man fik den nuværende 

hjemmeside op at køre, at man be-
sluttede at gå fra den ene til den an-
den løsning. Data fra den gamle 
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hjemmeside findes stadig, og der er 
mulighed for at bearbejde disse i et 
vist omfang. 

Michael/452D er ret sikker på, at Be-
rit/38 2.S for et par år siden talte om, 
at de data, der lå på den gamle hjem-

meside, var noget nær umulige at 
konvertere til den nye. Han synes og-
så at erindre, at der blev taget en be-
slutning om, at man ikke ville vedli-

geholde og have adgang til de gamle 
data online. 

Niels/112E forklarer, at han har væ-

ret inde på den gamle hjemmeside en 
gang i foråret. Han synes, det er vig-
tigt, at man kan finde ud af, hvilke 
beslutninger, der er truffet. Han spør-

ger, hvad argumentationen har været. 

Tove/BR-FU responderer, at alt mate-
riale foreligger i bladform. 

Gerd/206B fortæller, at det er helt 
tilbage i Ingas tid, at det blev beslut-
tet, at den gamle hjemmeside skulle 

nedlægges. Det skete i forbindelse 
med den tidligere udlejningskrise, 
hvor folk udefra blev skræmte af alle 
de mindre gode informationer, der lå 

på den. Gerd udtrykker sin irritation 
over, at Niels ”endnu en gang hiver en 
joker op, for at forsinke alting”. 

Thomas/143F og med i FGSC forkla-

rer, at der ligger en kopi af den gamle 
hjemmeside, og at ting, der ligger der, 
derfor kan genfindes, hvis det bliver 

nødvendigt. Han informerer desuden 
om, at der findes en service, der hed-
der webarkiv, som kan genskabe 
hjemmesider. 

Berit/BU mener ikke, at hun har sagt 
det, som Michael/452D citerer hende 
for – hun mener derimod, at det var 

Inga. Hun oplyser, at der kan rekon-
strueres pdf’er af Midtpunkter tilbage 
fra november 2008 på vores nuvæ-

rende hjemmeside. Det vil blive gjort 
på et tidspunkt. I det omfang, det er 
nødvendigt, vil vi forsøge at få rekon-

strueret data. Hun understreger, at 
den gamle hjemmeside ikke vil blive 
lukket op igen. 

Natteravnene 

Maiken/35 fortæller, at de på hus-
mødet har drøftet uroen i området. I 
den forbindelse har de vendt Nat-

teravneforeningen i Farum, som rigtig 
gerne vil ud og gå, men de har tidlige-
re fået at vide, at de ikke måtte gå i 
Farum Midtpunkt, fordi der var en 

anden vagtordning. Så vidt Maiken er 
orienteret, eksisterer denne ikke me-
re. Så derfor opfordrer hun blokrådet 
til, at Natteravnene inviteres indenfor. 

Hun forklarer, at det er en gratis ser-
vice, som eksisterer i det offentlige 
rum, så de vil ikke gå ind i blokkene. 

 

Gerd/206B fortæller, at Natteravnene 
tidligere er blevet spurgt, om de ville 
gå i Farum Midtpunkt, og at de på 

daværende tidspunkt svarede nej. 
Derfor blev der sat et andet firma ind, 
men det var ikke en succes.  

Thomas/FURBO giver Gerd ret i, at 
erfaringen med tidligere anvendte 
vagtordninger ikke var en succes, så 

det kunne være en idé at tage det op 
igen. 

Hanni/BR-FU vil gerne høre, om Mai-
ken har været i dialog med Natterav-
nene. 
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Maiken/287E2 fortæller, at hun har 
siddet i bestyrelsen i foreningen Nat-

teravnene indtil for nylig.  

Hanni/BR-FU opfordrer til, at Maiken 
skaber en kontakt, og der er samtyk-
ke fra salen og BR-FU. 

Almene Boligselskabers  
Fjernvarmeudvalg 

Thomas/ABF kommenterer på års-

mødet i Farums fjernvarmes bestyrel-
se i slutningen af september. Han 
forklarer, at det ser ud til, at den 

varmepris der er gældende, fortsætter 
til næste år. På bestyrelsesmødet blev 
der også talt om projektet Vassinge-
rød Energipark, hvor det kom frem, at 

en formodet afgift på afbrænding af 
flis nok ikke ville overstige afgiften på 
den nuværende naturgas. 

Lokale til Nørklerne 

Lis/80F og med i Nørklerne spørger, 
om der er noget nyt i forhold til lokale 
til Nørklerne. Hun forklarer yderlige-

re, at de sidder skiftevis i blok 16 og i 
Seniorklubben, men at Seniorklub-
ben nu er begyndt at opkræve penge 
for rengøring. Hun mener ikke, Se-

niorklubben bruger lokalerne ret me-
get, så hun efterspørger muligheden 
for, at Nørklerne kunne bruge en del 

af lokalerne. Hvis det bliver aktuelt, 
vil de gerne have lokalet ”afrøget” 
samt indført rygeforbud, da det er af-
gørende for, at folk møder op. 

Berit/38 2.S fastslår, at Seniorklub-
ben ingen ret har til at opkræve pen-

ge af Nørklerne for at benytte lokaler-
ne. Hun understreger, at Seniorklub-
ben jo benytter lokalerne omkost-

ningsfrit. 

Charlotte/239A mener, at der tidlige-
re er blevet talt om, at Nørklerne kun-

ne bruge varmestuen, nu hvor den 
ikke længere blev brugt. 

Gerd/206B forklarer, at Seniorklub-

ben er blevet tildelt lokalerne for at de 
skal være åbne overfor brugere. 
Klubben har nogle meget store lokaler 
kombineret med en meget kort liste af 

brugere. Derfor mener Gerd, at det 
må være op til BR-FU at undersøge 
kapaciteten af lokalerne og eventuelt 

udforme en blokrådssag. 

Katja/85D og med i Nørklerne har få-
et at vide i Seniorklubben, at der er 
blevet skrevet en kontrakt på, at 

Nørklerne skulle betale 100 kroner 
(kontrakten er dog tilsyneladende ble-
vet væk). Hun kommenterer ligeledes 

på, at der er Nørklere, som ikke kom-
mer, fordi der bliver røget i lokalerne. 

Tove/BR-FU forklarer, at der har væ-
ret indgået en prøveordning i forhold 

til at se, om det kunne fungere, at 
Nørklerne også gjorde brug af de lo-
kaler, som Seniorklubben bruger. 

Hun understreger, at BR-FU ikke er 
bekendt med, at der er udarbejdet 
nogen form for kontrakt. BR-FU un-
dersøger, hvordan rummet bliver 

brugt, så der kan findes en løsning. 

Kirsten/34F har tidligere været invol-
veret i Seniorklubben. Hun fortæller, 
at der er tre lokaler, og i og med det 

begrænsede antal af medlemmer, så 
ser hun ingen hindring i, at Nørkler-
ne også kan være der. Hun ser dog 
også en problematik i, at der bliver 

røget i lokalerne. Hun foreslår, at 
Nørklerne laver en blokrådssag om at 
få et lokale. Hun forklarer, at det altid 
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har været sådan, at man skal lave en 
blokrådssag for at få tildelt et lokale. 

Tove/BR-FU forklarer igen, at det kan 

betragtes som en prøveordning, og 
hvis det ikke fungerer, så skal der 
rejses en blokrådssag.  

Henrik/43 opfordrer til, at der findes 

en løsning, da det koster mange pen-
ge at have et lokale stående, hvis det 
kun bliver brugt meget sparsomt. Der 
må kunne findes en løsning, hvor an-

dre også kan anvende det lokale. Han 
opfordrer til, at forholdene i forbin-
delse med Seniorklubben og lokalerne 

tydeliggøres på næste blokrådsmøde. 

Tove/BR-FU kommenterer, at der bli-
ver taget hånd om det. 

Michael/452D foreslår, at emnet luk-
kes, og han spørger BR-FU, om de vil 

tage sig af det – og det vil de (jf. oven-
for). 

Camilla/424F stiller spørgsmål ved, 
hvorfor man overhovedet må ryge i 

Seniorklubben, hvis det er at betragte 
som et offentligt lokale. Hertil kom-
menterer Gerd/206 B, at lokalerne 

går under betegnelsen klublokaler.  

Tove/BR-FU kommenterer, at det er 
noget, der skal undersøges, nu hvor 
lokalerne skal deles. Det undersøger 

BR-FU. 

Tak for den nye Servicecentral  
– og tak til de ansatte 

Palle/EJK springer lidt i det, men vil 
på vegne af ejendomskontoret sige 

mange tak for de fantastiske nye 
rammer, som er til gavn for både per-
sonale og beboere. 

Gerd/FURBO takker alle de ansatte i 

Farum Midtpunkt for deres indsats – 
også i forhold til afslutningsfesten i 
lørdags. 

Maiken/35 fortæller, at der på hus-
mødet har været udtrykt bekymring 

omkring indretningen i den nye Ser-
vicecentral – den fremstår meget bar 
og gold. Derfor spørger de til, om det 
er tanken, at der kommer billeder, 

planter eller lignende. 

Berit/FGSC siger, at indretningen 
endnu ikke er færdig. Planen er, at 

der kommer planter samt noget op på 
væggene. 

Førstehjælpskursus 

Michael/452D fortæller, at de på blok 

46s husmøde har talt om at lave et 
førstehjælpskursus – bl.a. som følge 
af oplevelsen med Erik. Han er blevet 

orienteret om, at KAB også har nogle 
ordninger, man evt. kunne gøre brug 
af. Han spørger blokrådet, om der er 
stemning for, at de går videre med at 

undersøge dette. Målet er, at kursus-
deltagere får et bevis – det kommer 
evt. til at koste penge. En vejledende 

afstemning indikerer, at der er op-
bakning til dette.  

Tove/BR-FU supplerer, at det også er 
blevet drøftet i BR-FU, som gerne vil 

stå for at arrangere det. 

Maiken/287E2 fortæller, at hun har 
en kontakt til dygtige førstehjælpsin-

struktører, hvis det kunne være inte-
ressant. 

Tove/dirigent konstaterer, at der ikke 

er flere, der ønsker ordet. Hun takker 
for et godt møde samt den gode mø-
dekultur, hvor folk rejser sig op og re-
spekterer, når andre taler. 

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 5010 5271 

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« 498 OG 499 

MP 498 husstandsomdeles 27.10.16 

Tryk:  RC Grafisk 
Oplag:  1.750 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

14.11.16 kl. 18
00

: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 499, der udkommer 24.11.16. 

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 NOVEMBER 2016 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1.    

2.    

3. BR-møde 19:30 SC 

4.    

5.    

6. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

7. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14. Frist for MP 499 18:00 SC 

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20. IT for @LLE 14:00 – 16:00 SC 

21. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

22.    

23.    

24. MP 499 Husstandsomdeles 

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    


