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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 551 

til blokrådsmødet torsdag den 2. september 2021 kl. 1900 

 Alle deltagere skal fremvise Coronapas  

1. Godkendelse af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 1. juli 2021 
4. Meddelelser og debat: 
 a. Indlæg fra gæster 

 b, Ejendomskontoret 
 c. Blokrådets Forretningsudvalg 
 d. Andre udvalg 
 e. Debatsag: Evaluering af sag 511.a:  

Tryghedsfremmende foranstaltninger  (BR-FU) 
5. Blokrådssager: 
 a. Ændringer til Blokrådets Forretningsorden (s 11) 

6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 551 

 Side Indhold 

 3 Ny elevator ud for blok C – Rutsjebane revnet (må ikke bruges!) 

 3 DEBAT: Evaluering af BR-sag om  
tryghedsfremmende foranstaltninger 

 4 ''Vild med vilje'' på Birkhøjmarken? 
 6 Så er det blok 21's tur – Husk regnskab til KAB – Budgetønsker – 

Åbent Hus – Kontaktpersoner – Larm fra soundboxe – 
Huslejekonsekvenser 

 8 Pensionister i magtens korridorer 
 10 Merforbrug trods varm sommer – ledningstab? 

 11 Blokrådssag 
 20 Åbent Hus med leg, musik og varme drikke – og fremvisning af boliger 
 22 Referat af Blokrådsmødet 1. juli 2021 

 27 Mere end en million i overskud - vi er go'e til at spare på vandet 
 36 Praktiske oplysninger 
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
UDVENDIG ELEVATOR I BLOK C 

Den udvendige elevator i sydenden af Blok C er nu taget i brug. Der er dog enkel-
te udeståender, som skal udbedres – herunder lyssætningen ved indgangene til 

elevatoren og facaden ved elevatoren på gangstrøgsniveau. 
 Derudover skal den gamle elevator demonteres. Adgangsbrikkerne til den gamle 
elevator fungerer også til den nye. 

RUTSJEBANEN VED AKTIVITETSPLADSEN MÅ IKKE BENYTTES 

Da der er kommet overfladerevner i rutsjebanen på Aktivitetspladsen, må den ik-
ke benyttes. Der er sat afspærring og skiltning op om dette ved rutsjebanen.  

 
Foto: Berit/BU – 09.03.2015 – indvielsen af Aktivitetspladsen 

 

4.e DEBAT: EVALUERING 
 

Evaluering af sag 511.a: Trygheds-
fremmende foranstaltninger 

Af Blokrådets Forretningsudvalg 

Det er nu godt 3 år siden, at Blokrå-
det vedtog BR-sag 511.a (løsning 1). 
Altså den sag, der omhandlede bl.a. 

aflåsningen af gangstrøgene. Den 
valgte løsning har været fuldt ud im-
plementeret i cirka 2 år, og vi ønsker 
derfor at rejse en debat, hvor Blokrå-

det, beboere og driften kan komme 

med deres umiddelbare input og 
kommentarer til, hvordan den valgte 
løsning fungerer. 

Formålet med debatten er at indsam-
le viden, der bygger på de erfaringer, 
man har gjort sig vedr. den nuværen-

de løsning for derved at kunne evalu-
ere løsningen. Debatten er tænkt som 
åben, og vi opfordrer derfor alle inte-
resserede til at tage del i debatten ved 

kommende BR-møde 551.  
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Mere biodiversitet på Birkhøjmarken 
Tekst og fotos: Hans/38 2.R 

 
Birkhøjmarken – 11.07.2021 

Lige nord for Farum Midtpunkt ligger 
Birkhøjmarken. Birkhøjmarken ejes 
af kommunen, men i 1993 indgik vi 

en råderetsaftale gældende for 30 år. 
I henhold til aftalen har Farum Midt-
punkt beplantet og vedligeholdt grun-
den lige siden. For beboerne i det tæt 

bebyggede Farum Midtpunkt og bru-
gerne af Regnbuen er Birkhøjmarken 
en lille naturperle, hvor man kan op-

leve fugle, sommerfugle, insekter og 
en lang række vilde planter. Samtidig 
er det et sted, hvor de mange hunde-

ejere kan lufte deres hunde i frie og 
naturlige omgivelser. 

Friarealudvalget mener dog, at vi med 

velvalgte projekter kan tilføre området 
en langt større biodiversitet til glæde 
for både naturen og brugerne. Men Engrandøje – 27.07.2012 

Nældesommerfugl – 24.07.2013 
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råderetsaftalen udløber i slutningen 
af 2023, og det giver naturligvis ingen 
mening at bruge resurser på sådanne 

projekter, hvis ikke vi i en længere 
periode fremover har råderet over om-
rådet. 

Friarealudvalget har derfor henvendt 
sig til Furesø Boligselskabs bestyrelse 
med forslag om at anmode kommu-
nen om en forlængelse af aftalen, og 

bestyrelsen vedtog at arbejde videre 
med sagen. For at belyse muligheder-
ne har lederen af ”Vild med vilje” pro-
jekter i KAB Sara Berg samt biologer 

fra firmaet Habitat set nærmere på 
Birkhøjmarken. Habitat har efterføl-
gende afleveret en rapport med flere 

forslag til forbedring af biodiversiteten 
på Birkhøjmarken. De fleste tiltag 
kræver ikke den store økonomiske 
indsats, men der er dog et par tiltag, 

som vil kræve lidt penge. 

Rapporten er nu – sammen med en 

anmodning om forlængelse af råde-
retsaftalen – tilsendt Furesø Kommu-
ne. Så nu ligger bolden altså hos 
kommunen, og vi venter spændt på 

svar. Hvis du vil se rapporten, kan du 
finde den på vores hjemmeside under 
Nyheder (dateret 5. juni 2021).  

 

 

 
Birkhøjmarken – 11.07.2021 

Grønåret kålsommerfugl – 24.07.2013 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
NYT MEDLEM TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Da både Blok 23 og 22 har meldt, at de ikke kan stille med et medlem til Forret-
ningsudvalget pr. 1. september 2021, går turen videre til Blok 21. Blok 21 er nu 

adviseret om dette – vi håber, at de kan stille med et medlem. Funktionsperioden 
løber til ultimo februar 2023. 

KIG IND 

Kig ind har et par gange efterlyst interesserede frivillige til at 
drive aktiviteten videre. Kontaktpersonen Pia/20D har tidligere 
hørt fra interesserede, men eftersom nedlukningen har været 
lang, vil vi igen bede alle interesserede kontakte Sekretariatet på 

mail blokraad@farum-midtpunkt.dk eller på telefon 30915183. 

INDLEVERING AF BLOKREGNSKABER 2020 – 2021 

Tidspunktet nærmer sig, hvor blokkenes underskriftsbe-
rettigede skal aflevere regnskab for Husmødets Dis-

positionskonto for perioden 01.07.20 – 30.06.21. Regn-
skabet skal være underskrevet af blokkenes to under-
skriftsberettigede. Det underskrevne regnskab, bilag 

samt husmødereferat, hvoraf det fremgår, at husmødet 
har godkendt regnskabet, sendes til Anne Brønnum 

senest d 2. september 2021 

på anb@kab-bolig.dk. 

Alle dokumenter skal sendes til Anne i elektronisk form. Det vil sige, at I selv 
skal opbevare originaldokumenterne samt bilag i blokkene. Sekretariatet kan væ-
re behjælpeligt med at scanne dokumenter og bilag ind. Det er vigtigt, at regn-
skab, husmødereferat og bilag indsendes senest ved deadline, da kontoen ellers 

vil blive lukket. 

INDLEVERING AF BUDGETØNSKER FRA UDVALG 

Det er nu, udvalgene skal finde ud af, om – og i så fald 

hvad – de har af budgetønsker til budgettet for det 
kommende budgetår 2022 – 2023. Med vedtagelse af 
BR-sagerne 519.c og 524.e skal alle budgetønsker fra 
udvalg senest godkendes af Blokrådet på blokrådsmø-

det i november. Budgetønsker skal derfor indleveres 
som blokrådssager, hvori udvalgene skal beskrive, 
hvad det ønskede beløb afsættes til. 
 Deadline for indlevering af budgetønsker er tirsdag 

d. 12. oktober 2021 ved deadline til »Midtpunktet« 
(se bagerst i bladet). Huslejekonsekvenser udregnes i 
Blokrådssekretariatet og indføres i sagerne. 
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ÅBENT HUS I FARUM MIDTPUNKT 

Vi holder Åbent Hus i Farum Midtpunkt lørdag d. 4. september kl. 10 – 13. Se 
mere om arrangementet på side 20. 

KONTAKTPERSONER I BLOKKENE 

For efterhånden et par år siden meldte blokkene en 
kontaktperson ind til Sekretariatet. Dette fordi Se-

kretariatet ikke er bekendt med, hvem disse er, og 
hvis der ønskes kontakt til blokkene, er praksis pt. 
at rette henvendelse til den anførte kasserer. Da 
kassereren jo ikke nødvendigvis har meldt sig som 

kontaktperson, er det hensigtsmæssigt, at blokkene 
oplyser, hvem deres kontaktpersoner er, så Sekreta-
riat og Ejendomskontor kan benytte disse ved behov. 
Da listerne efterhånden er en smule forældet, opfor-

drer vi alle til at melde kontaktpersoner ind, såfremt 
der har været udskiftning i disse. 

SKRU NED FOR SOUNDBOXEN! 

Børn i 8-9 års alderen skruer ofte deres sound-
box op til et volumen, som kan ”underholde” 
naboer og genboer i miles omkreds. Men det er 
jo ikke sikkert, at alle inden for hørevidde sy-

nes, at det er særlig behageligt. Så skru lige ned 
for soundboxen, så naboer og genboer ikke bli-
ver forstyrret. 
 Er du forælder til et soundbox-barn, så er du 

også ansvarlig for, at soundboxen er skruet ned til et acceptabelt niveau. 

FÅ OVERBLIK OVER HUSLEJEKONSEKVENSER VED BR-BESLUTNINGER 

Forretningsudvalget har udarbejdet en oversigt, der skal gøre det nemmere for dig 

at følge med i huslejestigninger som følge af vedtagne blokrådssager. 
 Oversigten er tænkt som et fast indlæg i Midtpunktet, så du til hver en tid kan 
holde dig orienteret.  

BR-sag Aktivitet  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

513.a Driftsbudget 2018/2019 
(Herunder sag 511.a: Tryg-
hedsfremmende foranstalt-
ninger)  

% / år 1,47    

kr./ m2/år. 12,96    

524.b Driftsbudget 2019/2020 % / år  1,49   

kr./m2/år  13,34   

535.a Driftsbudget 2020/2021 % / år   1,34  

kr./m2/år   12,22  

549.a Driftsbudget 2021/2022 % / år    3,09 

kr./m2/år    28,40 

 

DE ”SMÅ GRÅ” ILLUSTRATIONER 
… er lavet af Peggy og Marco Lachmann-Anke og downloadet fra pixabay.com. 
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Konger og kanoner – ”magtens korridorer” 

Furesø Boligselskabs pensionistskovtur 13.08.2021 
Af Berit, Bladudvalget (tekst og fotos) Og Mie, Ejendomskontoret (fotos) 

Hillerød (Frederiksborg slot) 

Vi lægger ud i til-
tagende regn, 
men det stilner 
efterhånden af, 

mens vi kører 
nordpå mod Hille-
rød. 

 Her holder vi en 
kort pause for at 
strække ben og få 
noget at drikke 

(og måske en 
smøg). 
 Mie finder et 
sted med udsigt 

til Frederiksborg 
Slot. 

 

Fredensborg Store Kro (Fredensborg Slot) 

I Fredensborg kører vi næsten helt op til slottet, men drejer så ind for at drikke 
formid-
dagskaffe 

med lun 
kringle og 
en bitter 
på Store 

Kro, som 
også har 
en dejlig 

gårdhave 
med plan-
tekasser i 
corten, 

hvor man 
kan nyde 
kaffen (og 
måske en 

smøg) i 
solen. 

Foto: Berit – Gårdhaven i Store Kro - Fredensborg 

Foto: Mie:– Frederiksborg Slot under dystre skyer 
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Den lille havfrue (Langelinie) 

Fra Fredensborg kører vi ad Strandvejen ind mod København, og der er mange 
gæt på, hvor frokosten skal indtages. Vi standser ved Langelinie, hvor Den lille 

havfrue er svær at få øje på i mylderet af turister med mobiltelefoner og foto- og 
videokameraer. Det lykkes dog at få et nogenlunde turistfrit foto af den lille dame 
(se nederst til venstre). Vi nyder solen og får en øl eller vand (og måske en smøg), 

inden vi kører videre mod vores endelige destination. 

Dragør Fort frokost (Københavns befæstning) 

Trafikken i København – 
især i Store Kongensgade 

– er tæt, så vi ankommer 
til Dragør Fort med næ-
sten en halv times for-
sinkelse. Ejeren, tjenerne 

og kokken står og venter 
uden for indgangen, da vi 
kører over Prins Knuds 

Dæmning. 
 Dragør Fort har også 
en havfrue, og hun er 
meget større og meget 

mere voluminøs (se ne-
derst til højre).  

 

Foto: Berit – Den lille havfrue Foto: Mie – Den store havfrue 

Foto: Berit – Frokost på Fortet 
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I JUNI OG JULI 
Af Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Ressourceadministration 

 
Forbrug i juni: 

Forbrug 766 MWh 
Budget  731 MWh 
Merforbrug 35 MWh 

Forbrug i juli: 

Forbrug  782 MWh 
Budget  612 MWh 
Merforbrug  170 MWh 

Samlet forbrug pr. ultimo juli: 

Forbrug januar-juli 14.573 MWh 
Budget januar-juli 14.284 MWh 
Merforbrug  289 MWh 

Juni og juli var begge varmere end 

normalt, henholdsvis 2,2 og 1,2 °C 
over normalen for middeltemperatur 
(DMI). Forbruget i sommermånederne 
er stort set udelukkende varmt vand. 

Dertil kommer et vist ledningstab, 
som altid er der. Om der er tale om et 
større ledningstab end normalt, vides 

ikke i skrivende stund, men vil blive 
undersøgt. 

Samlet set har vi lige nu et merfor-
brug på 2 % i forhold til budgettet.  
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Forventet Aktuelt 2020

Akkumuleret økonomi  
pr. 31. juli 2021: 
Fjernvarmeudgift: 8.037.160 kr. 
Opkrævet aconto: 7.736.229 kr. 
Underskud: 300.931 kr. 

MWh = Megawatt timer 



 

 

BLOKRÅDSSAG BR-MØDE 551 
 

 11 

BR-sag 551.a: Ændringer til Blokrådets Forretningsorden 

Forslagsstiller: Blokrådets Forretningsudvalg 

 

Ændringer til Blokrådets Forretningsorden kan ske ved ordinær behandling på et 
BR-møde jf. Forretningsordenens § 20. 
 Gældende »Grundlov« og Forretningsorden kan ses på Farum Midtpunkts hjemme-

side: farum-midtpunkt.dk, [Beboer], [Beboerdemokratiet], klik på billedet af hæftets 
forside – eller hæftet kan rekvireres via Blokrådssekretariatet. 

Hvorfor denne blokrådssag? 

Det er nu mere end to et halvt år siden, at »Grundloven« og Blokrådets Forretnings-
orden senest blev revideret. Igennem disse år har Blokrådets Forretningsudvalg lø-

bende noteret sig, når de er blevet opmærksomme på forhold i »Grundlov« og Forret-
ningsorden, som ikke stemmer overens med virkeligheden. På denne baggrund er der 

udarbejdet en række foreslåede ændringer, som alle tager udgangspunkt i debatter i 
Blokrådet, ændringer i kommissorium (Økonomiudvalget) samt generelt ændringer i 
diverse procedurer. 

Huslejekonsekvenser 

Denne sag har ingen huslejekonsekvenser. 

Læsevejledning 

Venstre side af skemaerne viser gældende regel. Højre side af skemaerne viser forsla-
get til ændring. Sletning vises med rød markering. Ny eller ændret tekst vises med 

grøn markering. 

Afleveringsfrist for blokrådssager 

Afleveringsfristen er i øjeblikket kl. 1800, hvilket betyder, at deadline-mødet først kan 

afholdes på dette tidspunkt. Dette er imidlertid uhensigtsmæssigt, da blokrådssekre-
tæren deltager i mødet og således skal arbejde sent denne dag. Da stort set alle ind-

læg nu afleveres elektronisk, vil det være hensigtsmæssigt at rykke tidspunktet til kl. 
1200. Det vil give blokrådssekretæren tid til at samle og gennemlæse indkomne blok-
rådssager inden deadline-mødet, og det vil give en større fleksibilitet i forhold til af-

holdelse af dette. 
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Blokrådets Forretningsorden § 6 

Gældende Forslag 

Stk. 1 
Opstilling af dagsordenen for et ordinært 
blokrådsmøde fastlægges af BR-FU efter 

deadline for indlevering af blokrådssa-
ger. Datoer for sidste frist for indlevering 
af blokrådssager fastsættes for ét år ad 

gangen sammen med datoerne for blok-
rådsmøderne. Fristen er kl. 1800. BR-FU 

kan afvise sager, der ikke indeholder 
nødvendige økonomiske oplysninger, 
herunder huslejekonsekvenser. 

Stk. 1 
Opstilling af dagsordenen for et ordinært 
blokrådsmøde fastlægges af BR-FU efter 

deadline for indlevering af blokrådssa-
ger. Datoer for sidste frist for indlevering 
af blokrådssager fastsættes for ét år ad 

gangen sammen med datoerne for blok-
rådsmøderne. Fristen er kl. 1200. BR-FU 

kan afvise sager, der ikke indeholder 
nødvendige økonomiske oplysninger, 
herunder huslejekonsekvenser. 

Afstemningstema 1: 
§ 6, stk. 1 ændres som ovenfor beskrevet jf. forslag. 

Afstemningsregler for udsættelses- og ændringsforslag 

Det er efter almindelig mødepraksis dirigenten, som fastlægger afstemningsrækkeføl-
gen for forslag. Dog tages eventuelle udsættelses- og ændringsforslag til hver enkelt 

BR-sag til afstemning, så den mest vidtgående ændring i forhold til den oprindelige 
BR-sag tages til afstemning først. 

Blokrådets Forretningsorden § 8 

Gældende Forslag 

Stk. 2 
Dirigenten afgør i samråd med forslags-

stilleren afstemningsrækkefølgen for så-
vel forslag som ændringsforslag. Udsæt-

telsesforslag og ændringsforslag kommer 
i nævnte rækkefølge altid til afstemning 
før det oprindelige forslag. 

Stk. 2 
Dirigenten afgør afstemningsrækkeføl-

gen. Eventuelle udsættelses- og æn-
dringsforslag kommer dog altid til af-

stemning før den oprindelige BR-sag, så 
den mest vidtgående ændring tages til 
afstemning først. 

Afstemningstema 2: 
§ 8, stk. 2 ændres som ovenfor beskrevet jf. forslag. 

Summepauser indskrives i Blokrådets Forretningsorden 

Efter debatten, men inden afstemning om udsættelses- og ændringsforslag, afholdes 

en kort summepause for at give BR-repræsentanterne tid til at finde ud af, hvad de 
vil stemme. Denne regel har hidtil blot været en kutyme, men indskrives nu i Forret-
ningsordenen som et nyt stk. 6 i § 9. Nuværende stk. 6 konsekvensrettes til stk. 7. 
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Blokrådets Forretningsorden § 9 

Gældende Forslag 

 Nyt Stk. 6 
Inden afstemning om hvert udsættelses- 
og/eller ændringsforslag afholdes en 

summepause på mindst 2 minutter, for 
at BR-repræsentanterne kan forholde 
sig til forslagene. 

Stk. 6 

Begrundet indsigelse til Forretningsor-
denen fremsættes og behandles på BR-
mødet efter reglerne i stk. 5. 

Stk. 7 

Begrundet indsigelse til Forretningsor-
denen fremsættes og behandles på BR-
mødet efter reglerne i stk. 5. 

Afstemningstema 3: 
Nyt stk. 6 indsættes i § 9 som ovenfor beskrevet jf. forslag, og nuværende stk. 6 bli-
ver som konsekvens heraf stk. 7. 

Anonymitet i henhold til GDPR 

I forbindelse med indførelsen af GDPR i 2018 blev det klargjort, at man som møde-
deltager kan frabede sig at blive refereret med navn. Dette indskrives i Blokrådets 
Forretningsorden som et nyt stk. 2 i § 11. Nuværende stk. 2 og 3 konsekvensrettes 

til stk. 3 og 4. 

Blokrådets Forretningsorden § 11 

Gældende Forslag 

 Nyt Stk. 2 

Ønsker en mødedeltager ikke at blive 
refereret med navn, skal vedkommende 
selv oplyse dette til referenten på selve 

mødet. 

Stk. 2 
BR-FU sørger for, at der udarbejdes re-
ferat af BR-møderne, og at dette udsen-

des til beboerne gennem »Midtpunktet«, 
normalt inden næste møde. 

Stk. 3 
BR-FU sørger for, at der udarbejdes re-
ferat af BR-møderne, og at dette udsen-

des til beboerne gennem »Midtpunktet«, 
normalt inden næste møde. 

Stk. 3 
Referatet behandles og godkendes på det 
følgende ordinære BR-møde. Eventuelle 

rettelser optages i det følgende referat. 

Stk. 4 
Referatet behandles og godkendes på det 
følgende ordinære BR-møde. Eventuelle 

rettelser optages i det følgende referat. 

Afstemningstema 4: 
Nyt stk. 2 indsættes i § 11 som ovenfor beskrevet jf. forslag, og nuværende stk. 3 og 
4 bliver som konsekvens heraf stk. 4 og 5. 
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Regler for lukkede udvalg/arbejdsgrupper 

Som udgangspunkt er udvalg og arbejdsgrupper under BR åbne for alle interessere-
de beboere. 

 Dog kan det i særlige tilfælde være relevant at nedsætte et udvalg eller en arbejds-
gruppe som lukket. I så fald skal BR vælge udvalgets/gruppens medlemmer efter 
reglerne i § 13. 

 Følgegrupper nedsættes af organisationsbestyrelsen og er derfor lukkede. Det af 
organisationsbestyrelsen ønskede antal BR-valgte medlemmer til følgegrupper vælges 

ligeledes efter reglerne i § 13. 

Fastlæggelse af regler for lukkede udvalg/arbejdsgrupper samt valg til følgegrupper 
kræver en del ændringer i § 12: 

 I stk. 1 ændres ordet ”kompetence” til ”beføjelse”, og udvalgets/arbejdsgruppens 
status fastlægges. Desuden udskrives ”følgegrupper” af teksten. 
 I et nyt stk. 2 beskrives, hvad der kan betinge, at udvalget/arbejdsgruppen ned-

sættes som lukket, samt at lukkede udvalg/arbejdsgrupper har skærpet pligt til af-
rapportering. 

 I et nyt stk. 3 fastslås, at lukkede udvalg/arbejdsgrupper er på valg hvert år, lige-
som Økonomiudvalget. 
 I et nyt stk. 4 beskrives proceduren for valg af medlemmer til følgegrupper under 

organisationsbestyrelsen. 
 I stk. 5 – 9 (gældende stk. 2 – 6) udskrives ”følgegrupper” af teksten. 
 I et nyt stk. 10 fastlægges, hvornår og under hvilke forhold lukkede udvalg/ ar-

bejdsgrupper nedlægges. 
 Nuværende stk. 2 – 7 konsekvensrettes i forhold til forslagene. 

Blokrådets Forretningsorden § 12 

Gældende Forslag 

Stk. 1 
BR nedsætter udvalg, arbejdsgrupper og 

følgegrupper i det omfang, BR skønner 
det ønskeligt. I forbindelse med nedsæt-
telsen skal udvalgets/gruppens kompe-

tence beskrives med kommissorium, 
som forelægges BR til godkendelse. 
Normalt resulterer arbejdet i oplæg og 

forslag, som forelægges BR. BR-FU ind-
kalder til første møde i udvalg og ar-

bejdsgrupper. 

Stk. 1 
BR nedsætter udvalg og arbejdsgrupper 

i det omfang, BR skønner det ønskeligt. I 
forbindelse med nedsættelsen skal ud-
valgets/gruppens beføjelser samt status 

som åbent eller lukket beskrives med 
kommissorium, som forelægges BR til 
godkendelse. Normalt resulterer arbejdet 

i oplæg og forslag, som forelægges BR. 
BR-FU indkalder til første møde i udvalg 

og arbejdsgrupper. 

 Nyt stk. 2 
Lukket udvalg/arbejdsgruppe nedsæt-
tes, når udvalget/arbejdsgruppen har 

personfølsomme opgaver eller af BR gi-
ves forhandlingskompetence i forhold til 

samarbejdspartnere. Udvalg/arbejds-
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grupper med forhandlingskompetence 

har en skærpet pligt til afrapportering 
som beskrevet i § 12, stk. 8. 

 Nyt stk. 3 
Til lukkede udvalg og arbejdsgrupper 

foretages valg i henhold til reglerne i § 
13 hvert år i den måned, hvor udval-

get/gruppen er nedsat. 

 Nyt stk. 4 
Valg af medlemmer til følgegrupper un-
der organisationsbestyrelsen foretages i 

henhold til reglerne i § 13 og gælder i 
følgegruppens funktionsperiode. 

Stk. 2 
I kommissorium for udvalg, arbejds-

grupper og følgegrupper anføres sags-
område, tidshorisont samt arbejdsbe-

skrivelse/forventet resultat. For udvalg, 
arbejdsgrupper og følgegrupper hvortil 
der kræves valg, skal kommissoriet des-

uden fastsætte antal medlemmer, dog 
højst 7. 

Stk. 5 
I kommissorium for udvalg og arbejds-

grupper anføres sagsområde, tidshori-
sont samt arbejdsbeskrivelse/forventet 

resultat. For udvalg og arbejdsgrupper 
hvortil der kræves valg, skal kommisso-
riet desuden fastsætte antal medlem-

mer, dog højst 7. 

Stk. 3 
Alle udvalg, arbejdsgrupper og følge-

grupper vælger af deres midte på det 
første møde en kontaktperson, som over 

for eksterne interessenter tegner BR un-
der følgende forudsætninger: 
1. Kontaktpersonen følger BRs direkti-

ver og beslutninger, herunder ved-
tagne økonomiske rammer. 

2. Kontaktpersonen sikrer sig inden 
møder eller samtaler med eksterne 
interessenter opbakning i sit bagland 

ved: 
a. vedtagelse af BR-sag 
b. tilkendegivelse fra BR 

c. samråd med beslægtede udvalg 
d. samråd med BR-FU 

e. samråd med BR-sekretariatet i 
prioriteret rækkefølge.  

3. Al skriftlig kommunikation foregår 

via sekretariatet. Dette gælder såvel 
indgående som udgående post. 

Stk. 6 
Alle udvalg og arbejdsgrupper vælger af 

deres midte på det første møde en kon-
taktperson, som over for eksterne inte-

ressenter tegner BR under følgende for-
udsætninger: 
1. Kontaktpersonen følger BRs direkti-

ver og beslutninger, herunder ved-
tagne økonomiske rammer. 

2. Kontaktpersonen sikrer sig inden 
møder eller samtaler med eksterne 
interessenter opbakning i sit bagland 

ved: 
a. vedtagelse af BR-sag 
b. tilkendegivelse fra BR 

c. samråd med beslægtede udvalg 
d. samråd med BR-FU 

e. samråd med BR-sekretariatet i 
prioriteret rækkefølge.  

3. Al skriftlig kommunikation foregår 

via sekretariatet. Dette gælder såvel 
indgående som udgående post. 
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Stk. 4 

Alle møder i udvalg, arbejdsgrupper og 
følgegrupper er åbne. Alle beboere har 

taleret. Mødetidspunkter og -sted oply-
ses i BR-sekretariatet. Dog sker BR-FUs 
behandling af personale- og personsager 

for lukkede døre. 

Stk. 7 

Alle møder i udvalg og arbejdsgrupper er 
åbne. Alle beboere har taleret. Møde-

tidspunkter og -sted oplyses i BR-
sekretariatet. Dog sker BR-FUs behand-
ling af personale- og personsager for 

lukkede døre. 

Stk. 5 
Udvalg, arbejdsgrupper og følgegrupper 
afrapporterer minimum en gang i kvar-

talet til Blokrådet om deres igangværen-
de arbejde, fortrinsvis ved deltagelse i 

blokrådsmøderne, men ellers ved skrift-
lig afrapportering, som offentliggøres i 

»Midtpunktet«. 

Stk. 8 
Udvalg og arbejdsgrupper afrapporterer 
minimum en gang i kvartalet til Blokrå-

det om deres igangværende arbejde, for-
trinsvis ved deltagelse i blokrådsmøder-

ne, men ellers ved skriftlig afrapporte-

ring, som offentliggøres i »Midtpunktet«. 

Stk. 6 
Såfremt et udvalg, en arbejdsgruppe el-

ler følgegruppe ikke respekterer et pålæg 
fra Blokrådet om afrapportering, ned-
lægges det uden yderligere varsel. BR-

FU udarbejder blokrådssag med pålæg. 

Stk. 9 
Såfremt et udvalg eller en arbejdsgruppe 

ikke respekterer et pålæg fra Blokrådet 
om afrapportering, nedlægges det uden 
yderligere varsel. BR-FU udarbejder 

blokrådssag med pålæg. 

 Nyt stk. 10 
Lukkede udvalg og arbejdsgrupper med 

en specifik tidshorisont nedlægges uden 
yderligere varsel senest ved afslutning af 
opgaven eller udløb af tidshorisonten. 

Justering af ramme for opgave eller af 
tidshorisont fastlægges ved en ny BR-

sag. 

Stk. 7 

Personer, som er valgt til eksterne orga-
ner (bestyrelser, organisationer og lig-

nende), har status som kontaktperso-
ner. 

Stk. 11 

Personer, som er valgt til eksterne orga-
ner (bestyrelser, organisationer og lig-

nende), har status som kontaktperso-
ner. 

Afstemningstema 5: 
§ 12, stk. 1 ændres, og nyt stk. 2, stk. 3, stk. 4 og stk. 10 indsættes som ovenfor be-

skrevet jf. forslag. Nuværende stk. 2-6 bliver som konsekvens heraf stk. 4-8, ligesom 
nuværende stk. 7 bliver stk. 11. 

Tillægsforslag 

Reglerne i § 12, stk. 3 og stk. 10 gælder ligeledes for nuværende lukkede udvalg og 

arbejdsgrupper. 
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Afstemningstema 6: 
Tillægsforslaget vedtages. 

Opdatering af regelsæt i forhold til Økonomiudvalget 

På Blokrådsmøde 522 godkendte Blokrådet Økonomiudvalgets nye kommissorium 
(jf. BR-sag 522.a). Dette medfører, at Økonomiudvalgets arbejdsopgaver som beskre-

vet i § 14, stk. 1 skal ændres, så de stemmer overens med det nuværende kommisso-
rium. 
 Nuværende § 14, stk. 2 og § 15, stk. 1 og stk. 2 omhandler Blokrådets økonomi, 

der tidligere henhørte under det, der bliver benævnt Blokrådets dispositionskonto. 
Denne konto blev tidligere håndteret i Blokrådssekretariatet, og ovennævnte para-

graffer og stykker indeholder derfor en procedure for håndteringen af midler fra den-
ne.  Igennem flere år er Blokrådets økonomi imidlertid blevet håndteret i administra-
tionsselskabet, og proceduren for håndtering af midler har dermed også ændret sig. 

 Da økonomien ikke ligger i sekretariat eller BR-FU, er § 14, stk. 2 ikke længere er 
relevant. Derfor foreslås det, at stykket udgår. 

 § 15, stk. 1 ændres, så det beskriver den nuværende procedure for håndtering af 
midler fra Blokrådets konto (konto 119 i regnskabet), og § 15, stk. 2 udgår, da det jf. 
ændret procedure ikke længere er relevant. 

 Da ændringerne i §§ 14 og 15 hænger sammen, tages de til afstemning i et samlet 
afstemningstema. 

Blokrådets Forretningsorden § 14 

Gældende Forslag 

Stk. 1 
BR nedsætter hvert år i juli et økonomi-
udvalg på 3 valgte medlemmer, som til-

træder den 1. september. Det gamle 
økonomiudvalg fratræder den 1. okto-
ber. Udvalgets opgave er at føre løbende 

kontrol med anvendelsen af BRs disposi-
tionskonto og at udarbejde budget og 

regnskab herfor i samråd med BRs ud-
valg og personale. 

Stk. 1 
BR nedsætter hvert år i juli et økonomi-
udvalg på 3 valgte medlemmer, som til-

træder den 1. september. Det gamle 
økonomiudvalg fratræder den 1. okto-
ber. Udvalget holder øje med de dele af 

Blokrådets økonomi, som kan adskilles 
fra det almindelige driftsregnskab. Ud-

valget gennemgår og godkender regn-
skaber for andre udvalg og beboeraktivi-
teter, som selv håndterer indtægter og 

udgifter i forbindelse med deres hverv 

Stk. 2 
BR-FU holder løbende Økonomiudvalget 
orienteret om BR-beslutninger med kon-

sekvenser for BRs økonomi. 

 

Blokrådets Forretningsorden § 15 

Gældende Forslag 

Stk. 1 
Udbetaling af beløb fra BRs dispositi-

onskonto kan først ske efter påtegning 

Stk. 1 
Håndteringen af økonomiske midler fra 

Blokrådets konto foregår i administrati-
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af regninger af henholdsvis BR-sekre-

tariatet og Økonomiudvalget. 

onsselskabet. Udvalgsmidler skal være 

godkendt af Blokrådet, og frigives efter 
retningslinjer besluttet i Blokrådet. 

Stk. 2 
BR-FU kan yderligere bestemme, at et 

BR-udpeget medlem af et udvalg, som 
ønsker at anvende penge fra BRs dis-
positionskonto, skal påtegne regninger, 

inden betaling finder sted. 

 

Afstemningstema 7: 
§ 14, stk. 1 ændres som ovenfor beskrevet, og stk. 2 udgår jf. forslag. 
§ 15, stk. 1 ændres som ovenfor beskrevet, og stk. 2 udgår jf. forslag. 

Medlemskab af Blokrådets Forretningsudvalg 

Teksten i § 16, stk. 3 har stået uændret i årevis og trænger til at blive opdateret, så 
den svarer til gældende procedure. 

Blokrådets Forretningsorden § 16 

Gældende Forslag 

Stk. 3 
I forbindelse med dagsordenen for et 

BR-møde meddeler BR-FU hvilken blok, 
der står for tur. I tilfælde af, at blokken 
er ude af stand til at stille et BR-FU-

medlem, meddeles dette på BR-mødet 
eller senest 4 dage derefter til BR-FU. 
BR-FU retter da henvendelse til den næ-

ste blok, som inden 10 dage derefter fo-
retager valg af BR-FU-medlem, subsidi-

ært giver BR-FU besked om, at man in-
gen kan stille. Turen går da videre til 
næste blok. 

Stk. 3 
Senest 1½ måned før skiftedag kontak-

ter BR-sekretariatet den blok, som står 
for tur til medlemskab af BR-FU. Hvis 
blokken ikke kan stille et medlem, med-

deles dette hurtigst muligt til BR-
sekretariatet, som så kontakter den næ-
ste blok. Denne vælger hurtigst muligt 

et BR-FU-medlem eller giver BR-
sekretariatet besked om, at man ingen 

kan stille. Turen går da videre til næste 
blok. 

Afstemningstema 8: 
§ 16, stk. 3 ændres som ovenfor beskrevet jf. forslag. 

Regelsæt for BR-FUs faste møder 

BR-FU ønsker så vidt muligt at lægge aftaler med beboere tidligere i forløbet på deres 
mødedag samt at præcisere årsagen til BR-FU-mødet i forbindelse med BR-mødet. 

 Desuden ændres dagsordenen for BR-FU’s ordinære møder. 
 Endelig opdateres bestemmelserne i stk. 6 i henhold til nuværende praksis, idet 

eventuelle økonomiske mellemværender håndteres af administrationsselskabet. 
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Blokrådets Forretningsorden § 17 

Gældende Forslag 

Stk. 2 
BR-FU mødes mindst en aften i alle uli-
ge uger – kl. 1800 – for at varetage sine 

opgaver, herunder modtage personlige 
henvendelser fra beboere i tiden 1900-
2000, samt mødes med udvalg og andre 

samarbejdspartnere efter aftale. Desu-
den mødes BR-FU en time før blokråds-

møder. Yderligere samarbejde i BR-FU 
sker via indbyrdes mail-kontakt. Møde-
dag og -datoer offentliggøres i »Midt-

punktet« og på Farum Midtpunkts 
hjemmeside. Ændres offentliggjort og 

gældende mødedag, meddeles dette på 
et BR-møde inden ikrafttræden. 

Stk. 2 
BR-FU mødes mindst en aften i alle uli-
ge uger – kl. 1800 – for at varetage sine 

opgaver, herunder modtage personlige 
henvendelser fra beboere i tiden 1830-
1930, samt mødes med udvalg og andre 

samarbejdspartnere efter aftale. Desu-
den mødes BR-FU en time før blokråds-

møder for at forberede BR-mødet. Yder-
ligere samarbejde i BR-FU sker via ind-
byrdes mail-kontakt. Mødedag og -

datoer offentliggøres i »Midtpunktet« og 
på Farum Midtpunkts hjemmeside. 

Ændres offentliggjort og gældende mø-
dedag, meddeles dette på et BR-møde 
inden ikrafttræden. 

Stk. 5 

BR-FU har følgende dagsorden for sine 
møder: 

• Modtagelse af personlige henvendel-
ser 

• Godkendelse af referat 

• Gennemgang af post 

• Udveksling af information med drifts-
leder, driftschef, KAB, udvalg eller 

arbejdsgrupper 

• Eventuelt 

Stk. 5 

BR-FU har følgende dagsorden for sine 
møder: 

• Godkendelse af dagsorden 

• Godkendelse af referat 

• Modtagelse af personlige henvendel-
ser 

• Udveksling af information med drifts-
leder, driftschef, KAB, udvalg eller 

arbejdsgrupper 

• Gennemgang af post, sager m.v. 

• Eventuelt 
BR-FU fastlægger selv rækkefølgen af 

ovenstående punkter, som det er mest 
hensigtsmæssigt. 

Stk. 6 
BR-FU har ansvaret for, at alt vedrøren-

de BRs dispositionskonto fremsendes til 
Økonomiudvalget. BR-FU har sammen 
med Økonomiudvalget ansvaret for drif-

ten af BRs aktiviteter i Servicecentralen. 

Stk. 6 
BR-FU har ansvaret for driften af BRs 

aktiviteter i Servicecentralen. 

Afstemningstema 9: 
§ 17, stk. 2, 5 og 6 ændres som ovenfor beskrevet jf. forslag. 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 550 1. JULI 2021 
 

1. Godkendelse af dirigent (Henrik/428D og Tho-
mas/BR-FU) 

2. Godkendelse af dagsorden (Godk. m/bemærkn.) 
3. Godkendelse af referat fra juni 2021 (Godk. u/bemærkn.) 
4. Meddelelser og debat: 

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

e. Debatpunkt: Nærbokse i Farum Midtpunkt) (BR-FU) 
5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Valg til Økonomiudvalget (Asger: 18/0/2, 
  Hans: 18/0/2, 

  Jakob: 18/0/2) 
b. Cykelstativer ved stoppestedet (Tema 1: 6/12/2, 

  Tema 2: 5/12/3) 

c. Overførsel af udvalgsmidler i budgettet (16/0/4) 
d. Kattehegn – Lejlighed A/D, B/C og E/F (19/1/0) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 

A Else Marie  202B 
 Leif 216B 
 Tove 221B 

11 Kirsten 34F 
 Steffen 31C 
12 Morten 38 2.S 

og 13 Hans  38 2.R 
15 Henrik 70C 

 Ernst 73E 
16 Erik  80F 

Blok Navn Adresse 

 Katja 85D 
21 Helene 111F 
25 Inge 155C 

 Lotte 145B 
33 Janine 258F 
36 Asger 296A 

41 Anne 408B 
 Lene 404B 

43 Henrik 428D 
44 Carsten 431A 

Gæster: Ingen 

Uden stemmeret: Blokrådssekretariatet  

 
1. Godkendelse af dirigent 

Henrik/428D og Thomas/BR-FU god-

kendes som dirigenter. 

Thomas overtager dirigentrollen ved 
behandling af blokrådssagerne fra 
Boligudvalget. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes med be-

mærkninger: 

Henrik/dirigent siger, at BR-FU fore-
slår, at debatpunktet rykkes til efter 
blokrådssagerne, så disse kan nå at 

blive behandlet inden kl. 21.30. 
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Dette godkender Blokrådet. Dagsor-
denen godkendes herefter. 

3. Godkendelse af  

referat fra juni 2021 

Referatet godkendes uden bemærk-
ninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen gæster på dette møde. 

4.b Ejendomskontoret 

Henrik/dirigent gør opmærksom på, 
at driften ikke er til stede ved dagens 
møde. Han spørger forsamlingen, om 

der er noget, som Blokrådssekretæ-
ren skal tage med tilbage til driften? 
Dette er ikke tilfældet. 

4.c Blokrådets Forretningsudvalg 

Nye medlemmer til  
Blokrådets Forretningsudvalg 

Eftersom hverken Blok 15 eller 14 
kunne stille med et medlem til For-

retningsudvalget fra d. 1. juni, er tu-
ren gået videre til Blok 12 og 13, som 
har meddelt, at Berit/38 2.S (Blok 

12) indtræder i Forretningsudvalget. 
Berits funktionsperiode løber indtil 1. 
december 2022. Velkommen til Berit! 

D. 1. september er det egentlig Blok 

23s tur til at stille med et medlem. 
Men eftersom, at Blok 23 hverken har 
kasserer eller kontaktperson, har det 

kun været muligt at få kontakt til den 
tidligere kasserer, som kunne oplyse, 
at der ingen kontaktperson er i blok-
ken. Derfor er Blok 22 blevet advise-

ret om, at det pr. d. 1. september er 
blevet deres tur til at stille med et 
medlem. 

Orienteringsløb i  

Farum Orienteringsklub 

Fredag d. 30. juli 2021 afholder Fa-
rum Orienteringsklub orienteringsløb 

i Farum.  

 Ruten bevæger sig ind på både 
Voldstien og Bybækstien, og I vil der-
for kunne opleve aktivitet disse steder 

i tidsrummet kl. 17 – 20 ovennævnte 
dato. 

Indlevering af  

blokregnskaber 2020 – 2021 

Tidspunktet nærmer sig, hvor blok-
kenes underskriftsberettigede skal 
aflevere regnskab for Husmødets Di-

spositionskonto for perioden 01.07.20 
– 30.06.21. Regnskabet skal være 
underskrevet af blokkenes to under-
skriftsberettigede. Det underskrevne 

regnskab, bilag samt husmødereferat, 
hvoraf det fremgår, at husmødet har 
godkendt regnskabet, sendes til Anne 

Brønnum senest d 2. september 2021 
på anb@kab-bolig.dk. Alle dokumen-
ter skal sendes til Anne i elektro-
nisk form. Det vil sige, at I i blokke-

ne selv skal opbevare originaldoku-
menterne samt bilag. Sekretariatet 
kan være behjælpeligt med at scanne 
dokumenter og bilag ind. Det er vig-

tigt, at regnskab, husmødereferat og 
bilag indsendes senest ved deadline, 
da kontoen ellers vil blive lukket. 

Sommerferie i  
Blokrådssekretariatet og BR-FU 

Blokrådssekretariatet holder lukket 
fra mandag d. 5. juli til og med fredag 

d. 30. juli. Forretningsudvalget holder 
ligeledes sommerferie i dette tidsrum, 
hvorfor der ikke vil blive holdt møder. 
 I ønskes alle en solskinsfyldt som-

mer       

Thomas/BR-FU kommenterer, at der 

ved sidste blokrådsmøde blev talt om 
rekruttering af hjerteløbere. Afholdel-
se af kurser i hjerte-lungeredning er 

rykket til slut august eller start sep-
tember.  

Maiken/Blokrådssekretariatet supple-
rer, at de har været nødsaget til at 

rykke kurserne eftersom det blev for 
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snævert, da instruktørerne var lang 
tid om at melde tilbage. 
 Maiken uddyber, at kurserne vil 

have en varighed af cirka 30 minut-
ter. Der vil blive sendt information ud 
om dette til alle beboere. Alle har mu-

lighed for at tilmelde sig. 

4.d Andre udvalg 

Strukturudvalget 

I det nuværende budget har udvalget 

en budgetreservation på kr. 150.000, 
der i henhold til BR-sag 550.C kom-
mende beslutning søges overført til 
budget 2021-2022. 

 Vort mål var og er at udarbejde et 
oplæg til en lukket digital platform, 
der kan tilknyttes de systemer, hvor 

kun FM-beboere har adgang, i form af 
en intelligent hjemmeside med et int-
ranet, hvor der er adgang til eget de-
batforum, mødeindkaldelser og refe-

rater samt f.eks. reservation af fælles-
rum. Platformen kan udbygges med 
et vedtægtsbestemt mødedeltagelses- 
og valgsystem. 

Strukturudvalget afholder  
genstartsmøde  

mandag den 9. august kl. 19  

i BR-salen 

Her vil det åbne udvalg, hvor alle in-
teresserede kan deltage, i fællesskab 
strukturere de fokusområder, der bør 

opdateres med nye rammer. 
 Kontakt os med forslag pr. mail: 
strukturudvalget@farum-
midtpunkt.dk. 

Katteprojekt 

Asger/katteprojektet fortæller, at der 
er en lille rød hankat med en skaldet 

plet i panden, som strejfer i området. 
Asger har forsøgt at indfange den, 
men den er ikke så samarbejdsvillig. 

Asger fortæller, at de gerne tager 
imod den, hvis der er andre, der skul-
le have held med at indfange den, 

men de gør ikke selv yderligere for-
søg, da den bliver aggressiv, idet man 
forsøger at sætte den i bur. 

Karsten/431A spørger, hvor den be-
finder sig? 

Asger/katteprojektet svarer, at den er 

set mange forskellige steder i områ-
det. 

Bladudvalget 

Berit/Bladudvalget siger, at der be-
klageligt er en fejl på s. 4 i MP550, 
idet det nævnes, hvordan man skal 

placere bl.a. bålfade på terrasserne. 
Det er dog slet ikke lovligt at have 
bådefade på terrasserne, da det kræ-
ver, at der er 10 meter fra fad til hus. 

Asger/296A siger, at han godt kunne 
tænke sig, at der bliver lavet en ny-
hed vedr. dette. 

Karsten/431A mener at have læst om 
bålfade i terrassefolderen. Hvis det er 
korrekt, bør det vel tages ud. 

Blokrådssekretæren har efterfølgende 

fulgt op på dette. I terrassefolderen 
nævnes bålfade ikke, men der beskri-
ves derimod retningslinjer for brug af 

grill. 

4.e Debatpunkt: Nærbokse  
i Farum Midtpunkt? (BR-FU) 

Anette/BR-FU fortæller, at sagen har 

været på dagsordenen gennem længe-
re tid, og der har været dialog med 
firmaet Nordic Infrastructure, som 

leverer nærbokse, og de har også væ-
ret ude og besigtige området for muli-
ge placeringer af boksene. Med hen-
visning til side 11 i MP550 oplyser 

Anette, at de forskellige placerings-
muligheder skitseres. BR-FU har 
desuden være i dialog med driften for 
at få deres input til en eventuel place-

ring af boksene. Af side 12 i MP550 
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fremgår nogle af de generelle overve-
jelser, som BR-FU har gjort sig efter 
dialog med Nordic Infrastructure og 

driften. 
 Anette understreger, at det ikke er 
en sag, der skal stemmes om, men en 

sag, der skal debatteres, så BR-FU 
kan få Blokrådets input og holdnin-
ger til sagen. 

Morten/Blok 12 siger, at de er 100 % 
imod nærbokse i Farum Midtpunkt. 

Der er bred enighed i blokken om, at 
man ikke kan se, hvad det skal gøre 
godt for. Beboerne har alle mulighe-

der for levering/afhentning af pakker. 
Man kan få hjemmelevering og leveret 
via diverse pakkeshops i nærområdet, 
som beboerne allerede er bekendt 

med. Blok 12 mener ikke, at der er 
nogen som helst grund til at arbejde 
videre med denne sag. 

Asger/296A siger, at han hæfter sig 
ved, at man skal have endnu en app 

på sin telefon, hvis man skal benytte 
boksene. 

Alice/BR-FU kommenterer, at det blot 
kræver bluetooth, og at man har en 

smartphone. 

Karsten/431A argumenterer for, at 
der jo kan være nogen, der har behov 
for at kunne hente sine pakker på 
tidspunkter, hvor man ikke kan hen-

te dem i pakkeshops. Man kan jo ba-
re lade være med at bruge boksene, 
hvis man ikke vil det. 

Jakob/161B synes, der står rigeligt i 
forvejen i Farum Midtpunkt – hertil 
kommer, at alle affaldscontainerne 
skal udvides, når der skal kildesorte-
res. Han synes ikke, der skal mere 

ind i Farum Midtpunkt. 

Anette/BR-FU fortæller, at der var 
forskellige holdninger til sagen i BR-
FU, hvorfor den også er blevet under-

søgt grundigt. Hun henviser til s. 12 i 
Midtpunktet 550, hvor man kan se 
nogle af de ting, BR-FU har undersøgt 

sammen med driften. En fordel ved 
nærboksene er, at der er kortere vej, 
når man skal afhente sin pakke. Pro-

blemet er, at den ønskede placering 
er foreslået ved stamvejene, og det er 
problematisk dels grundet hårde tra-
fikanter dels grundet pladsmangel i 

forbindelse med den kommende ud-
bygning af affaldscontainerne. Her-
udover vil der komme yderligere støj-
gener fra pakkevognene, hvilket vil 

berøre, de beboere, der bor tættest 
på. Trafikken vil også blive øget, idet 
boksene også kan benyttes af folk, 

der kommer udefra – de kan komme 
fra Værløse, Allerød mv. Med andre 
ord er der både positive og negative 
ting, der følger med opsætning af 

boksene. 

Erik/80F er af den holdning, at der 
allerede på nuværende tidspunkt er 
for meget trafik på stamvejene. Erik 
fortæller, at han bor i en af de blokke, 
som har været en del af pilotprojektet 

om affaldssortering, og det har i den 
grad medført øget trafik. Det er ikke 
ønskeligt også at have diverse pakke-

biler kørende. Erik kan ikke se, hvor-
dan en placering af boksene på stier-
ne ville tage sig ud. Han mener, at 
man bør bruge de andre mange mu-

ligheder, der er for at få leveret eller 
afhente pakker. 

Henrik/70C bor lige ved affaldscon-
tainerne i pilotprojektet og siger, at 
man simpelthen ikke kan byde dem 
mere støj. Hvis der kommer en pak-

keboks, så bestiller han en bombe! 
Det kan I ikke byde os! 

Berit/38 2.S indskyder, at han kan få 

den leveret i pakkeboksen                      . 

Anette/BR-FU svarer Henrik, idet han 
siger ”I”. Hun fortæller, at BR-FU ikke 
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er uenige med ham – de har dog fore-
lagt sagen Blokrådet, så den kan bli-
ve debatteret på demokratisk vis. 

Inge/155C kommenterer, at der kun 
er plads til 13 pakker i en boks – det 
rækker ikke så langt med 4000 bebo-
ere. Lad os bruge de muligheder, der 

allerede er. 

Anette/BR-FU svarer, at firmaet gerne 
vil sætte flere bokse op (jf. debatop-
læg). 

Kirsten/34F syntes i første omgang, 

det lød som et besnærende tilbud. 
Men efterfølgende kom hun til at 
tænke over, at der er rigtig mange 
steder, hvor man kan afhente sine 

pakker i nærheden. Derudover rejste 
der sig en problematik i forhold til 
placeringen af pakkeboksene. Pro-
blematikken omfatter både de trafika-

le forhold og pladsmangel på stamve-
jene. En placering under blokkene 
kan også blive problematisk, eftersom 

der er flere familier, der har mere end 
en bil, så pladsen kan også være 
trang der. Der rejser sig med andre 
ord en del problematikker, og der er 

jo allerede gode muligheder for af-
hentning andre steder i nærheden. 
Men for nogle kan det give mening – 
Kirsten kan ikke helt afgøre, om hun 

synes, det er en god idé med pakke-
bokse eller ej. 

Henrik/Blok 43 gør opmærksom på, 
at de har drøftet den konkurrence, 

pakkeboksene vil være til Nærbiksen, 
da denne også håndterer pakker. 
 De har også drøftet den øgede støj, 
som boksene vil medføre på stamve-

jene. Blok 43 mener, at man i første 
omgang skal have implementeret af-
faldssorteringen, og herefter vil man 
kunne se, hvad der er tilbage af 

plads. 

Anette/BR-FU supplerer og fortæller, 
at de også har gjort opmærksom på, 

at nærboksene vil fratage Nærbiksen 
noget af deres kundegrundlag. Yderli-
gere har BR-FU haft fokus på de pro-

blemer, der opstår med at blande 
bløde og hårde trafikanter på stamve-
jene. Hvis man ikke bor i blokkene, 

der ligger i nærheden af den stamvej, 
hvor boksene ville blive placeret, så 
skal man bevæge sig langt på stamve-
jene. 

Anette takker for de input der er 
kommet. 

Morten/38 2.S spørger BR-FU, hvad 
de har tænkt sig at gøre herfra? Nor-

malt plejer en debatsag at være forlø-
ber til en blokrådssag. Morten spør-
ger BR-FU, om de går I i gang med at 
finde ud af, om der skal rejses en sag 

eller ej? 

Henrik/dirigent konkluderer, at BR-
FU med denne debat har fået nogle 
input, hvor de kan vurdere, om de 
skaber grundlag for en kommende 

blokrådssag eller ej. Henrik mener 
ikke, det er rimeligt at aftvinge en 
vurdering af dette allerede nu, inden 

BR-FU har haft tid til at drøfte sagen. 

Thomas/BR-FU tilføjer, at han synes 
det kunne være interessant at høre, 
om der er nogen, der har noget posi-
tivt at sige omkring pakkebokse i Fa-

rum Midtpunkt. 

Alice/278B siger, at hun nok er den 
eneste, der synes, det er en god idé. 
Hun kan have svært ved at gå grun-

det gigt, så for hende vil det være po-
sitivt med en pakkeboks tæt på boli-
gen. Alice siger, at andre dårligt gå-
ende også vil kunne drage fordel af 

det. 

Anette/BR-FU kommenterer, at det 
ikke er hensigtsmæssigt at sende dår-
ligt gående ned på stamvejene efter 

deres pakker. 
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Karsten/431A kan også se fordelene 
ved pakkeboksene, da han først er 

hjemme omkring kl. 20 om aftenen, 
hvilket betyder, at han skal længere 
væk for at afhente sine pakker. At 
han ikke har bil, letter ikke afhent-

ningen. På denne baggrund ser han 
en fordel i pakkeboksene. Omvendt 
kan han også se alle de negative ting, 
det fører med sig. 

Anne/75D siger, at hun på vegne af 
nogle af medlemmerne i Nørklerne 
kan se det som en god idé. På den 

anden side, så tror hun, det er en rig-
tig dårlig idé, når man tænker på alle 
de beboere, der vil blive generet af 

støjen fra boksene. 

Erik/80F tror, at behovet for at få le-
veret pakker vil blive mindre grundet 
importudgifter, moms mv. på kompo-

nenter importeret fra udlandet. 

Henrik/dirigent tror, man skal være 
forsigtig med at spå om dette – han 

arbejder selv i branchen. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 550.a:  
Valg til Økonomiudvalget 

Afstemning 
Asger vælges med 18 stemmer for, 
ingen stemmer imod og 2 blanke 
stemmer. 
Hans vælges med 18 stemmer for, 

ingen stemmer imod og 2 blanke 
stemmer. 
Jakob vælges med 18 stemmer for, 

ingen stemmer imod og 2 blanke 
stemmer. 

BR-sag 550.b:  
Cykelstativer ved stoppestedet 

Henrik/dirigent gør opmærksom på, 

at der er to afstemningstemaer i sa-
gen. Hvis man ikke ønsker cykelstati-
ver, skal man stemme nej til begge 

afstemningstemaer. Hvis man ønsker 
cykelstativer, skal man stemme ja til 
det forslag, man ønsker at gå med. 

Hvis man ønsker cykelstativer, men 
ikke har en holdning til, om det skal 
være det ene eller det andet, stemmer 

man ja til begge forslag. Der vil blive 
arbejdet videre med det forslag, Blok-
rådet vedtager. Hvis der skulle opstå 
stemmelighed mellem de to forslag, 

så vil arbejdsgruppen arbejde videre 
med det forslag, som de vurderer, eg-
ner sig bedst. 

VANDSTATUS 
Pr. 31. juli 2021 

Samlet forbrug for hele Midtpunktet: 

Måned: 2021 2020 
Jan 13.888 m3 13.516 m3 
Feb 11.620 m3 11.803 m3 
Mar 13.082 m3 13.020 m3 
Apr 12.510 m3 13.680 m3 
Maj 13.113 m3 13.330 m3 
Jun 12.480 m3 12.360 m3 
Jul 10.680 m3 12.090 m3 
Jan-Jul 87.295 m3 89.799 m3 

Gennemsnit pr. døgn: 
Måned: 2021 2020 
Jan 448 m3 436 m3 
Feb 415 m3 407 m3 
Mar 422 m3 420 m3 
Apr 417 m3 456 m3 
Maj 423 m3 430 m3 
Jun 416 m3 412 m3 
Jul 342 m3 390 m3 

Forbruget er 2,8 % lavere end i samme 
periode sidste år. 

Akkumuleret Økonomi: 
Variabel vand udgift:  5.223.722 kr. 
Opkrævet aconto:  6.430.201 kr. 
Overskud:  1.206.479 kr. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
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Anette/BR-FU oplyser, at sagen har 
været rejst tidligere, men at den blev 

udsat med henblik på uddybning af 
diverse forhold. De forhold, der øn-
skedes belyst, har Furesø kommune 
forholdt sig til, og de fremgår nu af 

sagen. Anette fortæller, at sagen er 
blevet drøftet i Forretningsudvalget – 
herunder en bekymring omkring ren-
holdelse af området. Anette opsum-

merer sagen og henviser til billeder af 
de to cykelstativmodeller, der er frem-
lagt i de to afstemningstemaer. Hvis 

forslaget bliver vedtaget, skal der 
nedsættes en arbejdsgruppe, hvor 
driften også er repræsenteret. Ar-
bejdsgruppen skal indgå i det videre 

arbejde med Furesø kommune. Hvis 
der ikke er nogen, der melder sig til 
arbejdsgruppen, vil Forretningsud-
valget påtage sig opgaven. 

Janine/258F synes, det er noget sent 
i processen at nedsætte en arbejds-
gruppe, når Forretningsudvalget har 

stået for alt det indledende arbejde. 

Anette/BR-FU svarer, at det er vigtigt, 
at driften også er repræsenteret i ar-

bejdsgruppen, da der er flere forhold, 
som de skal komme med input til. 
Med denne sag inviteres Blokrådet 
ligeledes til at deltage. 

Katja/Blok 16 siger, at de har drøftet, 
om der er et opsigelsesvarsel, hvis 
kommunen ikke sørger for renholdel-

se? 

Anette/BR-FU siger, at man kan lave 
et opsigelsesvarsel i en kontrakt. 

Maiken/Blokrådssekretær kommente-
rer, at det står i sagen. Med henvis-
ning til Midtpunktet 550 s. 20 læser 
hun følgende op fra sagsfremstillin-

gen, hvor Blokrådet spørger, og kom-
munen svarer: 

”Spørgsmål: Hvad er opsigelsesvars-
let, hvis Farum Midtpunkt ønsker, at 
cykelstativerne fjernes? 

Svar: Det må indføres i den aftale, 
der udformes mellem kommunen og 
Farum Midtpunkt. Det må dog un-

derstreges, at det er vigtigt, at så-
fremt Region Hovedstaden etablerer 
cykelstativerne, så er det også hensig-
ten, at de skal stå der i længere tid til 

glæde for både Farum Midtpunkts 
beboere og andre brugere, bl.a. fra de 
omkringliggende virksomheder.” 

Anette/BR-FU siger med henvisning 

til dette, at Farum Midtpunkt er med 
til at lave aftalen. 

Erik/80F kommenterer, at svaret på 

opsigelsesvarslet er et politikersvar, 
hvor man ikke forholder sig til 
spørgsmålet. De vil højst sandsynligt 

kræve en lang afskrivelsesperiode. 
 Erik påtaler, at arbejdsgruppen bør 
nedsættes demokratisk, så interesse-
rede beboere opstiller, og der kan fo-

retages valg. 

Henrik/dirigent kommenterer, at man 
skal være opmærksom på ikke at 

blande arbejdsgrupper sammen med 
følgegrupper – det er to forskellige 
ting. 

Erik/80F svarer, at eftersom der er 

sat en begrænsning på tre deltagere 
blandt beboere, så bør der foretages 
valg på demokratisk vis. 

Anette/BR-FU svarer, at skulle det 
være tilfældet, at der er mere end tre, 
der melder sig, så må BR-FU se på 
det. 

Henrik/dirigent noterer sig, at så-
fremt sagen bliver vedtaget, bliver der 
informeret om den videre proces på 

blokrådsmødet i september, så der 
kan foretages valg på demokratisk 
vis. 
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Hans/Friarealudvalget opfordrer den 
kommende arbejdsgruppe til, at de 

tager hensyn til det store egetræ, der 
står i området, hvor cykelstativerne 
skal placeres. Han oplyser, at træet 
er en del af den oprindelige beplant-

ningsplan for Farum Midtpunkt. 

Henrik/dirigent opfordrer til, at ar-
bejdsgruppen sørger for, at træet bli-
ver afskærmet, så det ikke bliver øde-

lagt, mens arbejdet pågår. 

Janine/258F mener ikke, at der er 
nogen grund til at debattere, hvorvidt 
en kommende aftale med kommunen 
bliver overholdt. Hvis man laver en 

aftale med kommunen vedr. renhol-
delse, så man gå ud fra, at de over-
holder den. Kommunen er vel også 
interesseret i, at det fremstår pænt.  

Berit/38 2.S forklarer, at grunden til, 
at de er opmærksomme på renholdel-
se er, at placeringen af cykelstativer-
ne er lige ved den store indgang til 

Farum Midtpunkt. Det er en del af 
Farum Midtpunkts ansigt udadtil, og 
derfor kan det give anledning til be-
kymring for cykellig mv. 

Anette/BR-FU kommenterer, at ren-
holdelse ikke har været det, der har 
fyldt mest i BR-FUs drøftelser, men 
det har dog været drøftet. 

Janine/258F mener, at vi bør feje for-
an egen dør, inden vi går efter andre. 
Hun siger, at man bør se på, hvordan 
der ser ud i deres eget område – vi må 
også stille nogen krav til os selv! Se 

vores garagebure, hvordan de ser ud! 
Hun fortæller, at de havde stillet et 
bord ned i deres garagebur, hvor de 

straks efter får besked på, at det ikke 
må stå der – hvad med alle de andre 
bure, der ligner noget, der er løgn? 

Hans/38 2. R kommenterer, at der er 
nogle helt specielle regler i forhold til 

oprydning af cykler/cykellig. Man 

kan ikke bare fjerne dem, så hvis der 
kommer til at stå cykellig, så kommer 
de til at stå der i nogen tid, da der er 

regler for, hvordan og hvornår man 
må fjerne dem, da de går ind under 
den private ejendomsret. Derfor er 

der god grund til at være bekymret 
for, hvordan det vil tage sig ud. 

Erik/80F svarer Janine, at der er reg-
ler for, hvad der må være i garagebu-

rene. Erik er bekendt med, at driften 
tager billeder af de bure, hvor der står 
ting, som ikke er lovlige ifølge regle-

mentet. 

Asger/Blok 36 siger, at det kan godt 
være, der er regler for, hvad der må 

stå i burene. Med det sagt har han en 
7 år gammel sag med driften omkring 
et garagebur, hvor der stå alt muligt 
i. Så der er tilfælde, hvor reglerne ik-

ke bliver overholdt. 

Henrik/dirigent opfordrer til, at de-
batten holdes på sporet, så forsam-

lingen forholder sig til cykelstativer og 
ikke garagebure. 
 Dirigenten konstaterer, at der ikke 
er flere spørgsmål eller kommentarer. 

Han ridser igen stemmeproceduren 
op. 

Afstemning 
Afstemningstema 1 forkastes med 6 
stemmer for, 12 stemmer imod og 2 

blanke stemmer. 
Afstemningstema 2 forkastes med 5 
stemmer for, 12 stemmer imod og 3 
blanke stemmer. 

BR-sag 550.c: Overførsel  

af udvalgsmidler i budgettet 

Thomas/BR-FU forklarer, at det er en 
ældre sag, som er udsprunget af et 

budgetmøde for halvandet år siden. 
Sagen omhandler de midler, som no-
gen af udvalgene har tilbage ved ud-
gangen af et budgetår. Hvis et udvalg 
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eksempelvis har sat nogle aktiviteter i 
gang, men ikke har nået at bruge de 
afsatte penge, kan disse overføres. 

For at undgå at rejse en ny sag om-
kring det samme, går sagsfremstillin-
gen på, at det behandles som en ori-

enteringssag, hvor driften på forhånd 
har godkendt overførslen. På denne 
måde vil Blokrådet og de øvrige bebo-
ere blive orienteret via Sekretariatet. 

Henrik/dirigent supplerer og forkla-
rer, at formålet med sagen også er at 
skabe gennemsigtighed, så alle er be-

kendt med, hvad der overføres af 
midler fra det ene budgetår til det 
andet. 

Afstemning 
Sagen vedtages med 16 stemmer for, 

ingen stemmer imod og 4 blanke 
stemmer. 

BR-sag 550.d: Kattehegn  
– Lejlighed A/D, B/C og E/F 

Anne/Boligudvalget (BOU) fortæller, 

at kattehegnene er tilpasset de for-
skellige terrassetyper i lejlighederne 
A/D, B/C og E/F. Der vil være nogle 

af terrasserne, hvor der skal tilpasses 
lidt, da de kan afvige en smule fra 
hinanden. BOU mener, at deres ma-
teriale kan rumme disse små forskel-

ligheder - det er muligt at søge vej-
ledning ved Ejendomskontoret. 
 Anne fortæller, at det er en inge-
niør, der har udformet tegningsmate-

rialet, og for at lette forståelsen af 
dette, har BOU udformet en monte-
ringsvejledning for de forskellige ter-

rassetyper. 
 Alle hegn er godkendt af brand-
inspektøren fra Frederiksborg Brand 
og Redning, og det er denne myndig-

hed BOU refererer til, når de taler 
om, at hegnene er myndighedsgod-
kendt. 

Anne viser først monteringsvejlednin-
gen for A/D-lejlighederne – hun gen-
nemgår enkelte punkter. 

 Hun oplyser, at nogle af øjenboltene 
skal monteres i hattehylden over sky-
dedørene. Anne forklarer, at der ikke 

er nogen monteringsvejledning til det, 
der skal monteres i denne, da det 
skal foretages af fagfolk, idet de er 
fæstnet i cortenpladerne. Prisen for 

dette arbejde er angivet i BR-sagen og 
en stor del af denne går til materiale-
udgifter. Ligeledes er vinklerne, der 
skal anvendes, dyre, da de skal hånd-

laves ved en smed. Anne gør dog op-
mærksom på, at disse ikke skal re-
etableres ved fraflytning. 

Erik/80F kommenterer, at det ved 
E/F-lejligheder står anført, at vink-
lerne skal nedtages ved fraflytning. 

Anne/BOU svarer, at det skyldes, at 

de ikke er monteret i cortenplader. 

Karsten/431A spørger, hvordan man 

spænder bardunstrammerne ud? 

Anne/BOU svarer, at der er en fjeder i 
den ene side, og så er bardunstram-
meren i den anden side. 

Karsten/431A fortæller, at han har 
sat flere kattehegn op. Han har erfa-
ret, at wiren meget hurtigt kommer til 

at hænge – man skal spænde den 
kraftigt op. 

Anne/BOU siger, at hegnet er monte-

ret på terrasserne i prøveboligerne, og 
der sidder det fortsat stramt. 

Karsten/431A anbefaler, at det bliver 
indskrevet i vejledningen, at man skal 

huske at spænde wiren ud og ind 
hhv. sommer og vinter. Der er cirka 8 
centimeters spænd mellem en kold 

vinterdag og en varm sommerdag. Al-
ternativt kan wiren eller plasten om-
kring den knække om vinteren. 
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 Karsten spørger desuden, om man 
behøver at sætte alle tre wirer op (jf. 
monteringsvejledningen)? 

Henrik/BOU svarer, at man i ud-
gangspunktet skal følge vejledningen, 
men der kan være nogle lokale for-
hold, hvor man ønsker at gøre det 

anderledes – om dette kan lade sig 
gøre må bero på en vurdering fra drif-
ten. 

Karsten/431A afslutter med at sige, 
at han synes, det er et både elegant 

og effektivt hegn, Boligudvalget præ-
senterer. 

Asger/Katteprojektet fortæller, at de 
har været involveret i udformningen 

af hegnet, og han synes, det er et fint 
resultat, der bliver præsenteret. 

Karsten/431A spørger, om der skal 
bruges en bestemt type net? 

Anne/BOU svarer, at der skal anven-

des et standardnet, der kan købes 
flere steder. Det er et sort net med en 
maskestørrelse på 3x3 cm. Nettet har 
en tynd metaltråd i sig. 

Inge/Blok 25 spørger, hvorfor det skal 
være sort, når man også kan få det i 
grønt magen til blot væsentligt billige-
re? 

Anne/BOU svarer, at hun ikke er sik-

ker på, om det overhovedet er beskre-
vet, hvilken farve det skal være. Anne 
konsulterer tegningerne og kan kon-
statere, at der ikke er angivet en spe-

cifik farve på hegnet. 

Katja/Blok 16 synes, det ville være en 
god idé, hvis man ved indkøb slår sig 
sammen med andre, der skal have et 
hegn. Hun kommenterer, at Bonnies 

dyrehandel er billig, og de har givet 
udtryk for, at de er villige til at for-
handle ved større bestillinger. 

Inge/155C siger, at i Zoo plus kan 
man få 75 meter for 1200 kr. 

Der er yderligere snak om priser og 
forhandlere. 

Anne/BOU synes, det er en rigtig god 
idé at samkøbe – man kan evt. finde 

andre interesserede via facebook-
gruppen ”os med katte i Farum Midt-
punkt”. 

Lotte/145B ytrer, at det ikke er alle, 
der er på Facebook. Kan det ikke faci-

literes på en anden måde? 

Anne/BOU svarer, at de som udvalg 
ikke kan facilitere det. Anne synes 
det ville være fint, hvis man spørger 
driften, om de kan gøre noget. 

Asger/296A kommenterer, at man 
kan starte med at lave et opslag i sin 
egen blok. 

Thomas/dirigent opfordrer til, at man 
kan sende et opslag til Bladudvalget - 

et indlæg med kontaktoplysninger på 
en tovholder af projektet. 

Erik/80F vil sikre sig, at det ikke er 
obligatorisk, at man skal sætte katte-
hegn op, hvis man har kat. 

Anne/BOU svarer, at det er frivilligt. 

Janine/258F spørger, om man ikke 
skal oplyse, at man har en kat? Hun 

ser meget frem til, at kattehegnene 
kommer op, så kattene bliver på de-
res egne terrasser. Man kan vel ikke 

bare sige, at man har styr på sin kat, 
og så skal naboen leve med at få be-
søg af den. 

Anne/BOU svarer, at man har en for-

pligtigelse til at holde sin kat indenfor 
egen matrikel. Kan katten ikke finde 
ud af det, skal man sætte kattehegn 

op eller lade være med at lukke kat-
ten ud.  
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Janine/258F konstaterer, at det altså 
er en klagesag, hvis man har proble-

mer med andres katte på ens egen 
terrasse. 

Henrik/70C siger, at man altid kan 
indfange dem og køre dem til Inges 

kattehjem. 

Asger/Katteprojektet svarer, at det er 
netop derfor katteprojektet eksisterer 

– så ret henvendelse hertil. Telefon-
nummeret står bagerst i Midtpunktet. 

Anne/BOU gennemgår monterings-

materialet for E/F-lejlighederne. 

Thomas/143F siger, at der er åbent 
under nogle af træhegnene. 

Anne/BOU svarer, at dette mener 
driften, at man kan løse med lidt 
kunstnerisk frihed i form af potter 
eller andet. 

Berit/38 2.S fortæller, at de nogle 
gange er kattepassere, og at de har 
løst problematikken, som Thomas 

nævner, ved at lægge en planke i 
bunden af terrassen mod naboen. 

Erik/80F oplyser, at kattene kan løbe 
langs plantekasserne i E/F-lejlighe-
derne. 

Anne/BOU fortæller, at de har set ek-
sempler, hvor der er beboere, der har 
fæstnet hegnet bagved plantekasser-

ne. 

Anne/BOU gennemgår monteringsvej-
ledningen til B/C-lejlighederne. Hun 
siger dog, at nogle af B/C-
lejlighederne ikke vil kunne få sat 

kattehegn op, førend sagen om træ-
hegn er blevet vedtaget. 

Thomas/dirigent uddyber, at der på 
sidste møde blev rejst en sag vedr. 
træhegn på terrasserne. Sagen blev 
udskudt, og er derfor endnu ikke ved-

taget. Det er en forudsætning for nog-
le af B/C-lejlighederne at opsætte et 
træhegn for at få kattehegn – dette 

fremgår dog ikke helt tydeligt af sa-
gen. 

Berit/38 2.S spørger, om det ikke ville 
være fornuftigt at afvente med at 
træffe beslutning for B/C-lejlighe-

derne, hvis træhegnet er en forud-
sætning for opsætning af kattehegn i 
disse lejligheder. Berit forklarer, at 
hun fremsætter dette forslag, da det 

ingen steder i de to sager fremgår, at 
træhegnet er en forudsætning for op-
sætning af kattehegn i disse boliger. 

Anne/BOU svarer, at grunden til, at 
de ikke har valgt at udsætte sagen er, 
at langt de fleste B/C-lejligheder fort-

sat ville kunne opføre kattehegn. 
BOU mener ikke, at de der vil kunne 
sætte hegn op nu, skal forsinkes i 

processen, fordi der er nogle enkelte, 
der må afvente. 

Inge/155C kommenterer, at det ikke 
kun drejer sig om enkelte lejligheder – 
det er cirka 200 af B/C-lejlighederne, 
hvor et træhegn vil være en præmis 

for et kattehegn. 

Der er lidt snak frem og tilbage vedr. 
hvor mange lejligheder, det drejer sig 

om. Det er korrekt, at det indbefatter 
cirka 200 lejemål (terrassehuse og 
vestblokke). 

Anne/BOU synes fortsat ikke, der er 
nogen grund til at udsætte sagen. 

Karsten/431A er enig med Anne. Han 
mener også, at de øvrige B/C-lejlighe-
der skal have mulighed for at sætte 
kattehegn op. 

Morten/38 2.S mener, at det er to vidt 
forskellige sager. Denne sag handler 
om kattehegn. Det er forkert at blan-
de dem. Hans anbefaling skal være, 
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at sagen sættes til afstemning som 
den er fremstillet. 

Inge/155C siger, at hun på ingen 

måde er imod kattehegn, men hun 
synes ligesom Berit, at man bør vente 
med at stemme om kattehegn i B/C-

lejlighederne. 

Henrik/BOU mener, at sagen bør sæt-
tes til afstemning. Han ser ingen 

grund til at udelukke de øvrige bebo-
ere i B/C-lejligheder fra at opsætte 
kattehegn. 
 Henrik gør opmærksom på, at den-

ne sag præsenterer kattehegn for 6 
lejlighedstyper – der findes mange 
andre leglighedstyper i Farum Midt-

punkt – disse skal der arbejdes videre 
med efterfølgende. Så på denne måde 
bliver kattehegnene i forvejen god-
kendt løbende. 

Hans/38 2.R er enig med Morten. Det 
Blokrådet skal tage stilling til i denne 
sag er, om råderetskataloget skal ud-

vides med kattehegn. Han opfordrer 
også til, at der stemmes om sagen, 
som den foreligger. Han roser BOU 
for det arbejde, de har lavet.  

Karsten/431A spørger, hvad man gør 
ved siderne i A/D-lejlighederne? 

Anne/BOU svarer, at der sidder en 

lodret wire, som går ned gennem 
øjenøsknerne. 

Katja/85D takker også BOU for deres 

store arbejde. Katja siger, at hvis sa-
gen bliver nedstemt, så tror hun ikke, 
at der kommer nogen andre løsnin-
ger, og så bliver det ikke muligt at 

have nogen typer af kattehegn oppe. 

Karsten/431A spørger, om der er en 
frist for, hvornår ulovlige hegn skal 

være taget ned? 

Anne/BOU svarer, at fristen er et år 
fra sagen bliver vedtaget. 

Inge/155C spørger, hvem der har ud-
regnet priserne for tømrerarbejdet? 

Anne/BOU svarer, at det har tømre-
ren. 

Inge/155C synes, det er at ligestille 

med tyveri. Det må betyde, at der er 
en tømrer, der skal være en hel ar-
bejdsdag om at sætte et hegn op i en 
B/C-lejlighed. Samt ligger der 100 % 

avance på materialerne. 

Anne/BOU kommenterer, at denne 
avance eksisterer, når håndværkerne 

køber materialerne. 

Inge/155C svarer, at hendes erfaring 
er, at der normalt lægges 20 – 25 % 
på materialerne – ikke 100 %. Hegnet 

ville hun selv kunne sætte op på 3 
timer. Inge opfordrer til, at driften 
kigger efter en anden tømrer, hvis det 

er sådan, han udregner sine priser i 
Farum Midtpunkt. 

Anne/BOU synes, det er en valid 
holdning, Inge har. Hun forestiller sig 

ikke, at der i B/C-lejligheder er krav 
til, at det er ejendommens håndvær-
ker, man benytter, da arbejdet er af 

en anden karakter. 

Karsten/431A siger, at som han har 
forstået materialet, så skal der kun 
håndværkere til at lave nogle af tin-

gene ved A/D-lejlighederne. 

Anne/BOU svarer, at det kun er kræ-
vet, at arbejdet udføres af håndvær-

kere de steder, hvor der monteres no-
get i cortenpladerne, og det er kor-
rekt, at det kun er i A/D-lejligheder-
ne. 

Lotte/145B kan se, at det er dyrest at 
få hegnene opsat i B/C-lejlighederne 
– det undrer hende, at det ikke er dy-

rere i de store lejligheder. 
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Anne/BOU svarer, at hun tror, det 
skyldes, at det er mere enkelt at sæt-

te op på terrasserne til de store lejlig-
heder. Anne siger, at hun ikke kan 
argumentere for, hvordan et privat-
firma prissætter deres ydelser. 

Inge/155C er klar over, at BOU ikke 
har noget at gøre med prissætningen, 
men hun synes godt, man kan gøre 
opmærksom på, at det er for frækt. 

Henrik/BOU siger, at det er vigtigt at 
holde fast i, at der kun er et par ar-
bejder, hvor man skal benytte hånd-
værkere – nemlig ved cortenpladerne. 
Dette er et spørgsmål om forsikring 

og sikring af, at pladerne er korrekt 
monteret og ikke falder ned. Resten af 
hegnene kan man selv vælge at sætte 
op. 

Anne/BOU afslutter med at sige, at 
BOU har mange opgaver, der skal lø-
ses. Hun gør opmærksom på, at det 
er denne løsning eller ingen, da BOU 

ikke arbejder videre med andre løs-
ninger, såfremt sagen skulle falde. 
Hvis sagen ikke bliver stemt igennem, 
vil alle beboere, der har hegn opsat, 

få et påbud om at nedtage hegnet. 
Anne fastslår også, at vedtagelse af 
sagen ikke udelukker, at man kan 

debattere priser eller lignede på et 
senere tidspunkt. 

Else Marie/202B takker BOU for det 
kæmpe arbejde, de har lavet. Hun 
spørger, om det var en del af udval-

gets opgave at udregne priser? Vedta-
gelse af hegnet må vel komme før pri-
serne. I øvrigt finder Else Marie pri-
serne rimelige. 

Thomas/dirigent svarer, at der ved 
sidste møde blev efterspurgt priser, 
og derfor er de blevet indarbejdet i 
sagen. 

Anne/supplerer og siger, at priserne 
er en serviceoplysning – de kommer 

ikke til at fremgå af råderetskatalo-
get. Hun forstår dog godt, at man an-
fægter priserne, hvis man ikke synes, 

de er holdbare. 

Anne/BOU opfordrer beboere til at 
melde sig til udvalget – det er et 

spændende arbejde, hvor man får 
indflydelse på sit boligområde. Anne 
fortæller, at hun fraflytter, så der er 
brug for flere hænder og hoveder. 

Møderne afholdes tirsdage kl. 12 – 
16. 

Janine/258F kommenterer, at det er 

svært at deltage i møderne, når de 
ligger i det annoncerede tidsrum. 

Anne/BOU svarer, at der er nogle i 

udvalget, der har fri tirsdage, så der-
for har de valgt at sætte skub i tinge-
ne ved at mødes hver uge i dette tids-
rum. Normalt ligger møderne anden 

tirsdag i måneden kl. 19 i Servicecen-
tralen. 

Henrik/BOU takker også de øvrige 

medlemmer fra BOU, driften og Fre-
deriksborg Brand og Redning for et 
supergodt samarbejde. 

Afstemning 
Sagen vedtages med 19 stemmer for, 

1 stemme imod og ingen blanke 
stemmer. 

6. Eventuelt 

Karsten/431A siger, at han har et 

spørgsmål vedr. kattehegn, som han 
ikke fik stillet under sagsbehandlin-
gen. Han konstaterer, at udfordringen 
ved at få godkendte kattehegn har 

været relateret til redningsveje. Det 
undrer ham dog, hvordan redningsbi-
lerne vil komme ind mellem blokkene 
med de mange træer, der står og blo-

kerer vejen. Er der nogen, der har en 
forklaring på det? 
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Anne/75D synes at kunne huske no-
get om, at der er designet en special-

bil, der kan komme ind mellem blok-
kene i Farum Midtpunkt. 

Kirsten/34F siger, at nu har der væ-
ret så meget snak om, hvor lang tid 

det har taget at få udarbejdet god-
kendte kattehegn i Farum Midtpunkt. 
Hun kommenterer, at i sin tid, da et 

tidligere Boligudvalg arbejdede med 
sagen, var det under nogle helt andre 
præmisser. Dengang klassificerede 
brandvæsenet de store terrasser som 

værende en halv flugtvej, og derfor 
måtte man kun lukke halvdelen af 
terrassen af.  

Henrik/428D siger, at han har fået et 
spørgsmål om, hvorvidt det er forbudt 
at sætte dueværn i form af pigge op. 
Han spørger, om der er nogen, der 

kan svare på det? 

Hans/FAU svarer, at det ikke er til-
ladt at sætte noget op på cortenpla-

derne. Men hvis man har et garage-
bur, hvor man er plaget af duer, kan 
man godt få lov til at sætte dem op – 
det kræver dog, at man lige tager en 

snak med Ejendomskontoret om det 
først. FAU har tidligere undersøgt det 

at sætte dueværn op i hele P-
området. Men de dueværn, som de 
ville købe, kunne man ikke købe som 

privat. 

Henrik/428D synes ikke, det gav et 
helt klart svar på, om man måtte 

sætte dueværn på cortenrækværket? 

Berit/38 2.S svarer, at det sagde 
Hans, at man ikke måtte. 

Janine/258 F siger, at de overvejer at 
købe dueværn, da de er plaget af du-
er. Der har været debat om, hvorvidt 

duerne er fredet – det har hun under-
søgt, og det er de ikke. Hun har også 
meldt til Ejendomskontoret, at de 
skal fjerne rederne i P-niveauet. 

Hans/FAU siger, at man ikke må 
fæstne nogen form for metal i corten-
pladerne. Hans er ikke klar over, om 

man må sætte dueværn op af plastik, 
men generelt kan man ikke bare sæt-
te ting op, der ikke ser pæne ud. 
 Han siger til Janine, at hun skal 

kigge i lovgivningen, da der her står, 
at man ikke bare kan fjerne ringduer. 
Man kan fjerne forvildede tamduer. 

Janine/258F siger, at hun tjekkede 

det efter sidst det blev nævnt på et 
blokrådsmøde, og det der blev sagt, 
var ikke rigtigt. Hun forstår ikke, at 

man kan tale om æstetik i forhold til 
dueværn, når man ser, hvordan 
mange af terrasserne tager sig ud. 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 

ikke er flere spørgsmål eller bemærk-
ninger. Han ønsker alle en god som-

mer       .  

BR-MØDER 2021 

to 7. jan. | ti  4. maj | to 2. sep. 
to 4. feb. | ti  1. juni | ti  5. okt. 
to 4. mar. | to 1. juli | ti  2. nov. 
ti  6. apr.  | aug mødefri | to 2. dec. 
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 PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
BEBOERHOTEL 

4 værelser i blok B. 

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 15A 
Telefon 3051 9183 
Mail: bladudvalg@farum-midtpunkt.dk 

BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

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

Beboerne kan træffe BR-FU i Service- 
centralen mandag i ulige uger 1900 – 2000 
(se datoer i kalenderen s. 39) 

BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Berit 382.S  12-13 
Lis 80E  16 
Thomas 143F  24 
Gitte 265A  34 
Alice 278B  35 
Anette 456D  46 
 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
11 01.06.22 – 30.11.23 
21 01.09.22 – 29.02.24 
33 01.03.22 – 31.08.23 
45 01.12.21 – 31.05.23 

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

Personlige henvendelser: 
Mandag   0900 – 1200 (efter aftale) 
Du kan også kontakte sekretariatet for at af-
tale tid udenfor den skiltede åbningstid. 

Telefoniske henvendelser: 
Tirsdag og torsdag 1230 – 1330 

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

”BLØD GÅRDMAND” 

Anita telefon:  kontakt Ejendomskontoret 
 hverdage kl 0700 – 1500 

Ikke ang. fejlmeldinger eller lign. i din bolig. 

BORETIDER 

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

DAGINSTITUTIONER 

Kærnehuset (kommunal) 
Paltholmterrasserne 6A tlf: 7235 8550 

Verdens Børn (privat) 
Paltholmterrasserne 20A tlf.: 2629 3176 

Børnehuset Bambi (privat) 
Nygårdterrasserne nr. 225A tlf: 4499 9295 

EJENDOMSKONTOR 

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

Personlige henvendelser: 
Tirsdag og torsdag: 0800 – 0900 
eller efter aftale. 

Telefoniske henvendelser: 
Alle hverdage:  1000 – 1100 og 1230 – 1330 

Udvidet beboerservice: 
Kontakt os via app, mail eller telefon, hvis du 
mangler træbeskyttelse, vaskekort, nøgle-
brikker, små VVS materialer, hundeposer, 
affaldsposer m.m., så sørger vi for, at det 
bliver leveret til din adresse. 
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FOREBYGGELSESKONSULENT 

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

EL-DELEBIL 

Paltholmterrasserne 8 i P-niveau 
(ved ladestanderne) 
Greenabout: www.greenabout.dk 

FORKORTELSER 

Udvalg og følgegrupper: 
Se mailadresser på hjemmesiden under 
[Beboer], [Beboerdemokratiet] 
(å) = åbent udvalg 

BNU Bolignetudvalget 
BOU Boligudvalget (å) 
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg 
BU Bladudvalget (å) 
BUU Børne- og Ungdomsudvalget (å) 
FAU Friarealudvalget (å) 
FGIG Følgegruppen for Indre Gangstrøg 
KU Kunstudvalget (å) 
MFU Markedsføringsudvalget (å) 
STRU Strukturudvalget (å) 
TMU Teknik/Miljø Udvalget (å) 
UU Uddannelsesudvalget (å) 
ØU Økonomiudvalget 

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

GENBRUGSFORRETNINGEN KIG IND 

Paltholmterrasserne 2A 

Åbningstider: 
Mandag:   1600 – 1800 
Onsdag:   1500 – 1800 
Første lørdag i måneden: 1300 – 1500 
Vi køber ikke, men tager med glæde imod 
næsten alt. 
Kig Ind drives af frivillige. 

INTERNET (PARKNET) 

Support   telefon: 3690 6000 
Telefontid: ma - fr 900 - 1230 & 1800 - 2100 

Mail:  support@parknet 
Web:  www.parknet.dk 
eller læs: bolignetudvalget.wordpress.com 

KAB 

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

KATTEPROJEKTET 

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

På facebook frem- og  
efterlyses katte på: 
- debatgruppe 
- de gyldne blokke 
- kat i farum 

Henvendelse: 
Annelise og Asger telefon 4035 0309 

KLUBBER 

Backgammon klubben 
Sidste torsdag i måneden kl. 1900 
Hjemmebane: Spisehuset, Nygårdterr. 201A 

Fiskeklubben 

Nygårdterrasserne 219A 
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100 
Kontakt Michael Rasch, 225G tlf.: 2993 0449 

Nørklerne 

Nygårdterrasserne 215A 
Mand. & torsd. aften el. onsd. formidd. 
Kontaktpersoner: 
Anne Harrysson  telefon 5190 0950 
Vibeke Boyesen  telefon 2256 7742 

Seniorklubben i Farum Midtpunkt 

Nygårdterrasserne 215A 
For alle beboere i Furesø Boligselskab  
over 50 år. 
Alle tirsdage kl. 1300 samt 
alle torsdage kl. 1400 
Formand: 
Niels Jørn Nielsen telefon 2688 9139 
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Tyrkisk Forening 
Nygårdterrasserne 207A 
Formand: Abidin Anık telefon: 2628 4458 

LADESTANDERE TIL EL-BILER 

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

LÆGEHUSET 

Nygårdterrasserne 204A telefon: 4495 4545 
   www.farumlaege.dk 

NÆRBIKSEN 

Nygårdterrasserne 212A 
Telefon 4495 0512 / Fax 4495 2405 

Åbningstider 
Mandag – fredag 0900 – 1900 
Lørdag:   0900 – 1800 
Søn- og helligdage: 1000 – 1800 

Udbringning 25,- kr.  
Ring onsdag eller fredag  
kl. 1000 – 1200 og få varerne  
bragt om eftermiddagen.  
Dankort-automat. Lynlotto og tips.  
Købmand: Seref Baran 

OMSORGSTANDPLEJE 

Nygårdterrasserne 209 A telefon: 7235 6000 
Mail:   tandplejen@fuesoe.dk 

PARKERING (ULOVLIG) 

Q-Park – døgnåben Telefon: 7025 7213 
Mail:   sc@q-park.dk 

PRAKTISKE TIPS 

• Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i 
pulterrummene. Strømmen går over fæl-
lesmåler og afbrydes med tilfældige mel-
lemrum. 

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

• Der må ikke stilles u-indregistrerede køre-
tøjer i parkeringsarealerne. 

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

• Alle elevatorer i vestblokkene aktiveres 
med nøglebrikken til egen blok. 

• Tilladelse til opsætning af parabol fås hos 
driftschefen i KAB. 

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

SELSKABSLOKALER 

Nygårdterrasserne 206A 
Lejes ved henvendelse til Ejendomskontoret. 

Plads til 60 personer. 
To velmøblerede sale,  
garderobe og toiletter.  
 Alt i service og køkkengrej,  
køl/frys, komfur og  
opvaskemaskine. 

Musikanlæg kan lånes. 

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

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

SPISEHUSET 

Nygårdterrasserne 201A 
Telefon:  4495 7022 

Åbningstider: 
Mandag – onsdag 1400 – 2200 
Torsdag   1200 – 2300 
Fredag   1200 – 0200 
Lørdag   1200 – 2400 
Søndag   1200 – 2100 

Her kan I mødes og spille backgammon og 
billard. Restauratører: Sabine og Christian 

SSG DØGNVAGT 

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

Ved akut opstået skade, som ikke kan vente 
til Ejendomskontorets åbningstid, kontaktes 
SSG. 

SSP – GADEPLANSMEDARBEJDER 

Telefon:   72 16 43 96 
 i tidsrummet 08:00 – 22:00 

TANDLÆGE 

Nygårdterrasserne 233A telefon: 4495 4200 
 www.tandklinikkenfarummidtpunkt.dk 

TELEFONI (EVERCALL) 

Support   telefon: 4440 4040 
Telefontid: ma - on 0900-1100 & 1400-1600 
  to 0900-1100 & 1600-1800 
  fr 0900-1100 
Mail:  service@evercall.dk 
Web:  www.evercall.dk 
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TV 

YouSee telefon: 7070 4040 
 www.yousee.dk 
Oplys anlægsnr. 820523 

TV-pakker leveret af YouSee: 
Oprettelse og fejlmelding 599,- kr. 
Nedgradering af pakker 199,- kr. 
Flytning og opgradering til  
mellem- eller fuldpakke gratis 

Grundpakke:  162,15 kr./md 
Mellempakke:  352,11 kr./md 
Fuldpakke:  466,69 kr./md 

Tillæg til grundpakke (BS = bestem selv): 
10 ekstrakanaler (BS 10) 180 kr. 
20 ekstrakanaler (BS 20) 230 kr. 
36 ekstrakanaler (BS 36) 280 kr. 

Abonnement betales kvartalsvis forud. 

YouSee TV & Film: kontakt YouSee direkte. 

UNGDOMMENS 
UDDANNELSESVEJLEDNING 

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

VASKERIET 

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

VEDR. »MIDTPUNKTET« 551 OG 552 

MP 551 husstandsomdeles 26.08.21 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

14.09.21 kl. 1800: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 552, der udkommer 28.09.21. 
 Overholdes afleveringsfristen ikke, kan 
Bladudvalget afvise stoffet. Aflevér dit indlæg 
på papir, usb-stick eller e-mail. 
Mail: bladudvalg@farum-midtpunkt.dk 
 Man kan i meget sjældne tilfælde efter 
særlig aftale senest mandagen før afleve-
ringsfristen få en senere frist for aflevering af 
renskrevet indlæg på e-mail eller usb-stick. 
 Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- 
og forfatterangivelse. 
 Originale tegninger må kun bruges af an-
dre efter indhentning af tilladelse. 
 Ansvarshavende: Berit, 38 2.S 
 Øvrige bladudvalg: BU og BR-sekretariatet 

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK 

Farum Midtpunkts officielle hjemmeside. 
Henvendelse: Blokrådets Sekretariat 

 

KALENDER FOR SEPTEMBER 2021 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1. BUU 19:30 SC 

2. BR-møde 19:00 SC 

3.    

4. Åbent Hus 10:00 – 13:00 FM 

5.    

6.    

7. BOU 19:00 SC 

8. MFU 19:00 SC 

9.    

10.    

11.    

12.    

13. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

14. 
Frist for MP 552 

BU 

18:00 

18:00 – 19:30 

SC 

SC 

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27. BR-FU 19:00 – 20:00 SC 

28. MP 552 Husstandsomdeles 

29.    

30.    
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