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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 552 

til blokrådsmødet tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 1900 

1. Godkendelse af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 2. september 2021 
4. Meddelelser og debat: 

 a. Indlæg fra gæster 
 b. Ejendomskontoret 
 c. Blokrådets Forretningsudvalg 

 d. Andre udvalg 
 e. Debat om skift af TV-leverandør (s. 19) 
5. Blokrådssager: 
 a. Budgetønske 2022-23 Katteprojektet (s 22) 

 b. Budgetønske 2022-23 Bolignetudvalget (s 22) 
 c. Ændring af Husorden vedr. brug af terrasser (s 23) 
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 552 

 Side Indhold 

 3 Du kan godt nå det. Kom og ta' et stik lige her! 
 4 Åbent Hus med sol, sang og slik 

 7 ØV!! En halv million i underskud! 
 8 Gangstrøg er ikke hundetoiletter - Kanalrens  

- Vand igen - Sortering med udfordringer 
 10 Frister - Vælgermøder - Ny i FU - Efterårsferie - Husmøder  

- BNU-opgave - Kontaktpersoner - Ingen pakkebokse  
- Ingen fester - Hjertesuk - Overblik 

 14 Det laver de i Furesø Boligselskab 
 15 Så kan du notere næste års møder og tidsfrister 

 16 Spørgsmål om vandspild 
 17 Svar om vandspild 
 18 Spørgsmål og svar om adgang 

 19 DEBAT: Skal vi have en anden TV-leverandør? 
 22 Blokrådssager 
 24 Referat af Blokrådsmødet 2. september 2021 
 36 Praktiske oplysninger 
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Åbent Hus i Coronaens slagskygge 
Af Bladudvalget m.fl. 

Så længe der var forsamlingsrestriktioner, kunne Farum Midtpunkt naturligvis 
ikke afholde det årlige Åbent Hus arrangement, men i år blev det heldigvis igen 
muligt. 

Så lørdag den 4. september løb det længe ventede arrangement endelig af stablen. 
Der kom ikke så mange udefra, som der ellers plejer at gøre, men personale, både 
fra Ejendomskontoret og fra administrationen, og frivillige fra Farum Midtpunkt 
var klar til at betjene dem, der dukkede op. 

Kalles Kaffe kom med to vogne med såvel kaffe (til voksne og rigtigt voksne) som 
kakao (til børn og barnlige sjæle), og Frederik Konradsen kom med sin guitar og 
sit altid gode og smittende humør. 

Og – ikke at forglemme – stillede vores helt fantastiske Børne- og Ungdomsudvalg 
op med candyflossmaskine og bagelkanon, vimpler og balloner. 

Så børn og voksne fra Farum Midtpunkt – små som store, yngre som ældre – 

havde en dejlig dag med sol og sang og godt humør. 

 

 
Foto: Berit/BU – Ejendomskontorets personale står klar til at modtage alle 
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Foto: Allan/36 2.E – Børne- og Ungdomsudvalget (i forgrunden) og Kalles Kaffe (i baggrunden) disker 

op med godt til ganen 

 
Foto: Allan/36 2.E – Frederik Konradsen underholdt igen i år med sang og musik for folk i alle aldre. 
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Foto: Pia/BU – To af de utrættelige medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget står klar til at lave 

candyfloss til børnene (bemærk de hygiejniske plasthandsker) 

 
Foto: Berit/BU – Candyflossen er næsten klar til en spændt ventende pige 
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I AUGUST 
Af Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Ressourceadministration 

Forbrug i august: 

Forbrug  839 MWh 

Budget  603 MWh 
Merforbrug  236 MWh 

Samlet forbrug pr. ultimo august: 

Forbrug januar-august 15.412 MWh 

Budget januar-august 14.887 MWh 
Merforbrug  525 MWh 

 
August blev en smule køligere end 

normalt med en middeltemperatur på 
1,2 °C under normalen for måneden 
(DMI). Langt størstedelen af forbruget 

er gået til opvarmning af varmt vand. 
 KAB/Ressourceadministration vil i 
løbet af efteråret kigge på, om der er 
behov for en regulering af budgettet. 
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Forventet Aktuelt 2020

Akkumuleret økonomi  
pr. 31. august 2021: 
Fjernvarmeudgift: 8.506.775 kr. 
Opkrævet aconto: 7.951.329 kr. 
Underskud: 555.446 kr. 

MWh = Megawatt timer 
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 NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
VÆRN OM DE NYE PÆNE GANGSTRØG 

Gårdmændene oplever jævnligt, at beboere desværre lader deres hunde besørge i 
gangstrøgene. Det er ulækkert både for beboere og personale, der skal rengøre 

efter disse. 

  

Hvis I oplever problemer med hundelort og hundetis i gangstrøgene, opfordres I 
til at kontakte forebyggelseskonsulent Michael Madsen på telefon 3045 8033 eller 

mail forebyggelse@kab-bolig.dk. 

FÆLLES GARAGEBURE 

I et forsøg på at holde bedre styr på de fælles garagebure opmærkes parkerings-
pladserne, og nøgler udskiftes med nøglebrikker. De enkelte brugere af burene vil 
blive varslet i forbindelse med omskiftning fra nøgle til nøglebrik. 

RENS AF VENTILATIONSKANALER I BIRKHØJTERRASSERNE 

En stor tak for samarbejdsvilligheden til de beboere i Birkhøjterrasserne, der har 
givet adgang til deres boliger i forbindelse med rens af ventilationskanaler. Ejen-
domskontoret kan oplyse, at de fik adgang til alle de varslede lejemål, og at alle 

kanaler derfor er blevet renset. 

UTÆT VANDLEDNING MELLEM BLOK 12 OG 13 

Der er igen konstateret en utæt vandledning mellem Blok 12 og 13. En midlerti-
dig vandledning er etableret. 
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AFFALDSSORTERING I BLOK 14, 15 OG 16 

Beboerne i de tre pilotblokke sorterer fortsat på livet løs. Faktisk bliver 30 % af 
affaldet sorteret, hvilket er et fint udgangspunkt – men procentsatsen skulle selv-

følgelig gerne stige i takt med, at projektet bliver kørt i stilling. 

På nuværende tidspunkt arbejdes der fortsat på nogle af de udfordringer, som vi 
har oplevet under pilotprojektet.  

Støj fra låg på containerne har vi forsøgt at mindske ved at udskifte nogle af de 
almindelige låg med tromleindkast, og det har reduceret støjen markant, så den 
erfaring arbejdes der videre med. 

Vi har også arbejdet på at reducere lugtgener fra især madaffaldet – og her er der 

igangsat en bredere indsats, idet der er flere faktorer, der spiller ind. Vi forsøger 
os dels med en ny type af containerindsats, dels rettes fokus på rengøring, og 
dels rettes fokus på renovationsfirmaet – idet vi fortsat oplever udfordringer om-
kring tømning.  

 

Sådan kan et gangstrøg også se ud 
Af Berit/Bladudvalget 

I Blok 25 har de et rigtig pænt gangstrøg med cykelstativer ved hvert nummer.  
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
INDLEVERING AF KANDIDATUR TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN 

Hvis du ønsker at stille op til Furesø Boligselskabs bestyrelse, skal du indlevere 
dit kandidatur til Bladudvalget (bladudvalg@farum-midtpunkt.dk) eller til Blok-

rådssekretariatet (blokraad@farum-midtpunkt.dk) senest 

tirsdag d. 12. oktober 2021 kl.12 (afleveringsfrist til MP 553) 

Du kan læse mere om, hvad en post som bestyrelsesmedlem indebærer i artiklen 

på side 14. 

Der er to medlemmer på valg, og valget afholdes på blokrådsmødet i november. 

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 kommende 
budgetår 2022 – 2023. Med vedtagelse af BR-sagerne 519.c 
og 524.e skal alle budgetønsker fra udvalg senest godken-
des af Blokrådet på blokrådsmødet i november. Budgetøn-

sker 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 kl. 12 (afleveringsfrist til MP 553) 

Huslejekonsekvenser udregnes i Blokrådssekretariatet og indføres i sagerne. 

VÆLGERMØDE I FARUM MIDTPUNKT 

Der afholdes som bekendt kommunalvalg d. 16. november 2021. Vanen tro in-
viteres politikere fra diverse partier til at deltage i vælgermøde i Farum Midt-
punkt. 

Datoen for mødet er sat til 

tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 19 - 21 

Mødet er åbent for alle, og alle interesserede opfordres derfor til at deltage og 

stille, hvad de måtte have af spørgsmål til politikkerne fra de forskellige repræ-
senterede partier.  

NYT MEDLEM TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Niels fra Blok 21 er trådt ind i Forretningsudvalget pr. 1. september 2021. Vi ser 

frem til samarbejdet og takker samtidigt Alice fra Blok 35 for hendes deltagelse 
gennem de sidste 18 måneder. 

FERIE I BLOKRÅDSSEKRETARIATET 

Blokrådssekretariatet holder lukket i efterårsferien fra mandag d. 18. oktober til 

og med fredag d. 22. oktober 2021. 
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BEBOERDEMOKRATIET I BLOKKENE 

Vi har tidligere gjort opmærksom på, at dagsorden 
til og referater fra husmøder skal offentliggøres i 

den enkelte blok. Distribution af disse må ikke kun 
foregå i lukkede facebookgrupper eller via mail. De 
skal derimod hænges op på opslagstavler, omdeles 

i postkasser, eller man kan såmænd også bare 
hænge en enkelt kopi op på indersiden af ruden til 
blokkens fællesrum – herved sikrer man, at opsla-
get ikke bliver hevet ned. Denne offentliggørelse er 

afgørende for, at den demokratiske struktur kan 
fungere, og der er faktisk regler for dette (jf. Furesø 
Boligselskab s vedtægter § 17, stk. 3 og 5 – vedtæg-
terne findes på hjemmesiden). I henvisningen refereres der til mangfoldiggørelse 

af indkaldelse til og referat af afdelingsmøder, som jo i Farum Midtpunkts struk-
tur består af blokrådsmøder og husmøder, og derfor er disse regler også gældende 
for husmøder. 

BOLIGNETUDVALGET 

På blokrådsmøde 540 blev der rejst blokrådssager om dels godkendelse af kom-
missorium for Bolignetudvalget, dels Aftalevilkår og Netikette for bolignettet. Sa-
gerne blev udsat med henblik på juridisk gennemgang af dokumenterne. 

Juridisk afdeling har sendt følgende svar til Blokrådet: 
”KAB’s juraafdeling har vurderet, at indholdet i blokrådssagerne 540.e og 540.f 
ikke er i overensstemmelse med GDPR-reglerne, og anbefalingen er derfor, at de 
tilrettes, så de ligger inden for reglerne. 

 I den forløbne periode har man i samarbejde med Parknet fået opdateret abon-
nementsbetingelser og leverings-aftale, således at Farum Midtpunkts beføjelser i 
forhold dertil er præciseret. Herunder snitfladerne mellem ejendomskontoret hen-

holdsvis beboerdemokratiet.” 

Sekretariatet har videresendt Juridisk afdelings tilbagemelding samt de opdate-
rede abonnementsbetingelser og leveringsaftalen til Bolignetudvalget, så de ud fra 
disse kan tilpasse deres sager. 

KONTAKTPERSONER I BLOKKENE – DE SKAL VÆRE SYNLIGE 

Det er vigtigt, at det er synligt i blokkene, hvem der er kontaktperson(er), så alle 
blokkens beboere har mulighed for at få kontakt til disse. Både Sekretariat og 

Ejendomskontor oplever jævnligt, at beboere henvender 

sig med henblik på at få oplysninger om en kontaktper-
son, og ofte ligger vi kun inde med oplysninger på kas-
serer, som vi i henhold til gældende GDPR-regler ikke 

må udlevere, uden at dette er godkendt på forhånd. 
 Så herfra lyder endnu en opfordring til, at alle blokke 
skilter med deres kontaktpersoner (det kan gøres let 
med en seddel i ruden til fællesrummet), og også gerne 

indrapporterer kontaktpersonen til Sekretariatet, så vi 
kan være behjælpelige, når beboere henvender sig. 

DAGSORDEN 

1. xxxx 

2. xxxxxx 
3. xxxxxxxxxx 
4. xxxxx 
5. xxxxxxxx 
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DEBATPUNKT OM OPSTILLING AF PAKKEBOKSE I FARUM MIDTPUNKT 

På Blokrådsmøde 550 rejste Blokrådets Forretningsudvalg et debatpunkt, som 
havde til hensigt at få Blokrådets tilkendegivelse af, om der skulle arbejdes videre 

med en sag om opstilling af pakkebokse i Farum Midtpunkt. Debatten er refereret 
i MP 551, s. 24 – 27. 

På baggrund af Blokrådets Forretningsudvalgs store forarbejde, driftens input 

samt Blokrådets tilkendegivelser har Blokrådets Forretningsudvalg vurderet, at 
der var flere forhold, der talte imod opstilling af boksene end for, og derfor har 
Forretningsudvalget besluttet ikke at arbejde videre med sagen. 

KIG IND 

Der er nu 3 beboere, der har meldt sig som inte-
resseret i at drive Kig Ind videre. Forretningsud-
valget og ØU er i skrivende stund i gang med at 
kigge den eksisterende aftale igennem. Herefter 

indkaldes de 3 interesserede beboere til et møde. 
Hvis du også kunne være interesseret i at deltage 
i arbejdet, kan du kontakte sekretariatet  

på tlf. 3051 9183 eller  
på mail blokraad@farum-midtpunkt.dk. 

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET – FESTER IGEN I 2022 

Børne- og Ungdomsudvalget har Corona-situationen taget i betragtning besluttet 

ikke at afholde den traditionelle halloween og julefest i 2021. Udvalget glæder sig 
dog til at kunne byde Farum Midtpunkts børn og unge til fest igen i det nye år. 

AFLEVERING AF INDLÆG OG BR-SAGER TIL »MIDTPUNKTET« 

Bladudvalget skal indstændigt bede bidragydere til 

»Midtpunktet« om at overholde afleveringsfristen, som 
altid er angivet nederst i venstre spalte på sidste side 

i bladet! 
 Blokrådssager skal i videst muligt omfang afleveres 
færdige, og hvis dette absolut ikke kan lade sig gøre, 
så skal blokrådssagen med titel og et kort resumé 

anmeldes til afleveringsfristen, for at Blokrådets For-
retningsudvalg kan fastlægge rækkefølgen af blok-
rådssagerne til det kommende blokrådsmøde. Og hvis 

blokrådssagen efter aftale med Bladudvalget først le-
veres efter afleveringsfristen, så skal den være ren-
skrevet og disponeret efter forslagsstillerens ønske. 

 Andre bidragydere bedes overveje, om deres indlæg 
involverer andre parter, f.eks. driften, et eller flere 

udvalg, administrationsselskabet eller enkeltpersoner. Hvis dette er tilfældet, skal 
den/de involverede part/parter have mulighed for at svare i samme nummer af 

»Midtpunktet« hvor indlægget bringes, eller godkende at indlægget bringes 
ukommenteret. Dette kan betyde, at indlægget forsinkes en eller flere måneder. 
 Se Bladudvalgets kommissorium på hjemmesiden. 
 Se også artiklen ”Kalender for Blokrådet og »Midtpunktet« 2022” på side 15. 
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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 

 

Frodige Farum Midtpunkt 

 
Foto: Berit/BU – 17.09.2021 – Både terrassen og området mellem blokkene bugner med grønt 
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Hvad laver organisationsbestyrelsen? 
Af Bladudvalget 

Denne artikel blev oprindelig bragt i »Midtpunktet« 497, 
oktober 2016, skrevet af Gerd Karlsen, daværende for-
mand for Furesø Boligselskab. Bladudvalget har i nødven-

digt omfang opdateret til forholdene i dag. 

Bestyrelsen mødes ca. 8 gange årligt. 

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

følger loven, har styr på økonomien 
etc. 

Medlemmer af bestyrelsen arbejder 

også i forskellige udvalg, nedsat af 
bestyrelsen selv eller af forvaltnings-
gruppen i KAB. 

Organisationsbestyrelsen beslutter 

renoveringer og nybyggerier og støtter 
afdelingsbestyrelserne undervejs. 

Desuden indebærer posten som be-
styrelsesmedlem diverse møder med 

myndigheder, KAB-chefer, andre bo-
ligselskaber mm. 

Der er meget ofte tungt læsestof. 

Det forventes, at man uddanner sig 
undervejs. 

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

TID: adskillige timer ugentlig. Når der 
er større byggesager og lignende, bru-
ges der mere tid. 

NB! 

Medlemmer af organisationsbestyrel-
sen arbejder for hele selskabet – ikke 
kun for sin egen private bolig/blok/ 

afdeling.  

 

Repræsentantskab

Furesø Boligselskab 
(FURBO)

Sportsvænget 

Nordvænget 1

Nordvænget 2

Farum 
Midtpunkt

Blokrådet

Skovvang

Svanepunktet

Kajerødhuse

KAB
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Kalender for Blokrådet og »Midtpunktet« i 2022 
Af Blokrådets Forretningsudvalg & Bladudvalget 
 

Blokrådets kalender 2022 

Måned 

Blokrådet og »Midtpunktet« Husmøde 

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

Januar to 6. to 13. 556 to 27.   
Februar to 3. to 10. 557 to 24.   
Marts *) to 3. to 10. 558 ti 29.   
April ti 5. ti 12. 559 to 28.   
Maj to 5. to 12. 560 on 25.   
Juni to 2. ti 14. 561 ti 28.   
Juli ti 5. SOMMERFERIE   
August FERIE ti 16. 562 ti 30.   
September ti 6. ti 13. 563 ti 27.   
Oktober ti 4. ti 11. 564 to 27.   
November to 3. to 10. 565 to 24.   
December to 1. to 8. 566 to 22.   

*) Afdelingsmøde 2022: to 3. marts Første BR-møde i 2023: to 5. januar 

 

Blokrådets Forretningsudvalg, Blad-
udvalget og Blokrådssekretariatet har 

i samarbejde fastlagt datoer for blok-
rådsmøder samt afleveringsfrister og 
udgivelsesdatoer for »Midtpunktet« i 

2022. 

Der skal mindst være en hel uge mel-
lem blokrådsmøde og afleveringsfrist, 
og i juni er der hele 12 dage. 

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. 

Dato og tidspunkt for afleveringsfrist i 

det aktuelle nummer af »Midtpunk-
tet« er altid gældende. Bemærk, at 
afleveringstidspunktet nu er kl. 1200. 

I kolonnerne yderst til højre i skemaet 
kan du notere din egen bloks hus-
mødedatoer.  
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Ekstraregninger for løbende toiletter 
Af V. Pedersen, 218E 

Hvorfor får vi store ekstraregninger 
for løbende toiletter … 

… når nu Farum Midtpunkt allerede 

siden marts 2016 abonnerer på 
Brunatas elektroniske døgnovervåg-
ning ”daglig online fjernaflæsning og 
upload af forbrugsdata fra varmemå-

lere, varmt- og koldtvandsmålere” 
med automatisk e-mail fejlmelding 
direkte til ejendomskontorets blik-

kenslager inden for fem kvarter? 

Abonnementsaftalen,  
som jeg har læst, kan frit indhentes 
hos udlejer, som fik den udleveret fra 

Brunata i 2016 sammen med manua-
ler og et hotline-abonnement. 

Administratormanualen,  
som jeg også har læst, kan googles: 

Søgestrengen: ”Brunata WebMon 
Plus” finder ”Brunata Webmon Bru-
germanual for administrator DK-QB 

101431” fra juni 2014. 
 Heri forklares teknikken bag 
Brunata-overvågningssystemet, spe-
cielt om ”rapport agenten” som netop 

er designet til straks automatisk at 
løfte lejers meldepligt til udlejer, som 
– jf. Almenlejeloven – har en tabsbe-

grænsningspligt. 

Derfor foreslår jeg boligforeningen at 
investere i yderligere teknologi som 
vistnok straks spærrer vandforsynin-

gen ved lækager, fx Hansgrohe Pontos 
lækagesikkerhedssystem (smartho-
me/grohe-sense-guard/). 

For SSG-døgnvagt, som der altid hen-

vises til i »Midtpunktet«, kommer alt-
så kun, ”hvis kummen direkte flyder 
over”, hvilket den slet ikke gør ved 

cisternelækage på 300 liter i timen. 

Og hvorfor har kun nogle badeværel-
ser en indbygget, gennemsigtig låge 
over toilettet direkte ind til målerne 

og koldtvandshanen, så beboerne selv 
umiddelbart kan lukke ned for vand-
forsyningen ved bortrejse eller læk – 
andre ikke? 

Teknik/Miljø Udvalgets artikel  
i »Midtpunktet« 548, maj 2021, 
side 8 

citat: ”… Brunatas online platform 
WebMon hvor du detaljeret kan 
følge dit forbrug … Det giver 
dig mulighed for at reagere 

hurtigt, hvis forbruget pludse-
ligt stiger eller falder … Allige-
vel er der erfaringsmæssigt ret 
mange, som aldrig har været 

inde på systemet – enten fordi 
de ikke gider, eller fordi de har 
forlist vejledningen …”, 

som antyder, at vi lejere selv bør hol-
de øje med forbruget via privat an-
skaffet elektronik, er derfor misvisen-
de, idet lejerne ingen pligt har hertil, 

da vi dels ikke kompenseres herfor 
med dekort i huslejen, dels står der 
heller intet herom i hverken husleje-

kontrakt eller vedligeholdelsesregle-
ment mv.  
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Svar til V. Pedersen, 218E 
Af Ejendomskontoret og TMU 

Forbrugsdata tilgår Brunata, og der-
med kan beboerne selv holde øje med 
deres vandforbrug via Webmon. 

 Der bliver ikke automatisk sendt en 
mail til ejendommens blikkenslager. 

I den ydelse, der i sin tid blev valgt, er 

der mulighed for at opsætte en rap-
portagent. At kunne følge en eksakt 
boligs vandforbrug ud af 1581 boliger 
ville kræve, at der allokeres 1 mand 

37 timer om ugen alene til at følge 
hver enkelt boligs forbrug. 
 Rapportagenten fritager ikke den 

enkelte lejer for sin meldepligt jvf. al-
menlejeloven § 78. 

Teknik/Miljø Udvalget må i øvrigt af-

vise de spekulative påstande, der 
fremføres vedrørende opslaget om 
WebMon i »Midtpunktet« 548. 

Forslaget om lækagesikkerhedssy-

stem er sendt videre til Teknik- og 
Miljøudvalget. 

Hvis der akut opstår et løbende toilet, 
eksempelvis med et forbrug som 

nævnt, kontaktes SSG som vil hånd-
tere opgaven enten ved at vejlede be-
boeren om, hvor der kan lukkes for 

vandet – alternativt kontakter SSG et 
VVS-firma. 

Farum Midtpunkt er bygningsmæs-
sigt opført helt tilbage i starten af 

70’erne – og overvejende er bygningen 
opført med skjulte vandinstallationer. 
Dette medfører, at installation af for-
brugsmålere i de fleste tilfælde ikke 

er umiddelbart let tilgængelige. 
 Derfor besluttede Blokrådet i sin tid 
at tilkøbe WebMon, så beboeren på 

en nem og tilgængelig måde selv 
kunne følge forbruget online. 
 For de beboere, der ikke har eller 
havde mulighed for dette, kan eller 

kunne de tage kontakt til ejendoms-
kontoret for hjælp og vejledning. 

Igennem tiden har Farum Midtpunkt 

været igennem mange boligomlæg-
ninger, og derfor er der fortaget æn-
dringer i boliger og installationer. 
 I nogle af de ombyggede boliger er 

adgang mere lettilgængelig. 

Uanset hvilke tilkøbsydelser Fa-
rum Midtpunkt måtte vælge, er det 

Almenlejelovens § 78, der gælder. 

Yderligere kommentarer: 

Pr. 01.01.2022 træder en ny lov i 
kraft, hvor udlejer månedsvis skal 

fremsende en rapport til forbrugeren. 
 Dette er ejendomskontoret og Tek-
nik- og Miljøudvalget allerede i dialog 
med Brunata om, så vi kan efterleve 

den til enhver tid gældende lovgiv-
ning. 
 Dette ændrer dog stadig ikke ved 
lejers pligt til at efterleve Almenlejelo-
vens §78, hvor det er lejer, der selv 
skal holde øje med sin bolig.  



  

18 

Toppunktet på banen 
Foto: Allan/36 2.E 

 
Foto: Petanquebanen er måske ikke heeelt plan - men det gør den sjov at spille på         

 
 

Adgang for eksterne bude? 
Af V. Pedersen, 218E 

Adgangsvejen for eksterne bude som 

leverer fx. vores måltidskasser til dø-
ren fx. om natten kræver nu kun en 
uproblematisk installation af en chip 
i en allerede eksisterende dørstation, 

se https://www.bekey.dk/: 

”Systemet fungerer via en sikker, di-
gital platform, hvorfra der automatisk 
tildeles krypterede digitale nøgler til 

godkendte samarbejdspartnere med 
et ærinde i den pågældende opgang. 
 Løsningen monteres med en ikke-

synlig chip i opgangens eksisterende 
dørtelefonanlæg på få minutter. Be-
boerne anvender fortsat deres egne 
nøgler til opgangen og Bekey giver 

ikke adgang til beboerens lejligheder.” 

Disse bude trackes minutiøst efter et 
stramt, computerstyret skema og op-
holder sig derfor aldrig unødigt på 

gangstrøgene. 

Så selv Nærbiksen kan nu gøres end-
nu mere fleksibel, beholde sit kunde-
underlag og inspireres måske samti-
dig til endnu større udbud, når samt-

lige beboere får flere valgmuligheder! 

Svar til V. Pedersen, 218E 
Af Blokrådets Forretningsudvalg 

Blokrådets Forretningsudvalg kan 
henvise til trufne blokrådsbeslutnin-
ger om aflåsning af blokkene og om-
lægning af låsesystemet. Her fremgår 

det, at der ikke gives adgang til gang-
strøgene for leverandører, ligesom der 
heller ikke gives adgang for indsamle-

re eller folk, som vil hænge plakater 
på blokkenes opslagstavler. Ønsker 
du at ændre på dette, må du rejse en 
blokrådssag om det. Sagen blev se-

nest debatteret på blokrådsmødet i 
september, og du kan læse om dette i 
referatet længere fremme i dette num-
mer af »Midtpunktet«.  
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 4.e: DEBAT: TV-LEVERANDØR 
Af Bolignetudvalget 

Debat om skift af TV-leverandør 
Farum Midtpunkts TV-indhold leve-
res som en del af den normale infra-
struktur, ligesom vand, el, varme og 

internet. 
 Det er muligt for den enkelte bebo-
er at justere på sammensætning 
/indhold i leverancen, men ikke selve 

leverandøren. 
 For eksempel kan Farum Midt-
punkt heller ikke tilslutte sig en an-

den leverandør af vandforsyningen 
eller varmeforsyningen. 
 For TV gælder, at signalet via an-
tennekablet (coax) i lejligheden p.t. 

leveres af YouSee, hvor beboeren har 
valgmuligheder mellem at betale for 
forskellige pakker, eller slet ikke at 
have et antennesignal. 

Udviklingen i TV-pakke- 
markedet de seneste år (Flow-TV). 

For 10 år siden var det helt alminde-

ligt, at alle TV-udbydere havde maxi-
malt 3 pakker at vælge kanaler imel-
lem: lille, mellem, stor. 
 Efter ønske fra politisk hold (og 

drevet af kundeønskerne) blev der 
senere åbnet op for tilvalg af enkelte 
ekstra kanaler til sin valgte pakke 
imod at betale mere. 

 Ved fremkomsten af streamingtje-
nester som NetFlix, ViaPlay, HBO 
Nordic og andre, er den normale må-

de at se TV på (Flow-TV) blevet sat 
under massivt pres. De mange stre-
amingtjenester, koblet med mulighed 
for at se Danmarks Radio gratis via 

streaming (og antenne og leverandø-
rer som YouSee) gør, at en del i dag 
fravælger Flow-TV-løsningen. 
 I dag er det muligt via streaming at 

se stort set alle medier, som for år 

tilbage kun kunne ses via leverandø-
rer som YouSee eller via parabol. Det 
er dyrere at abonnere på streaming-

tjenesterne, men til gengæld er der 
valgfrihed (og nogle gange også ad-
gang til film og serier, som man ellers 
ikke ville kunne se i Danmark). 

 Derfor er leverandører som for ek-
sempel YouSee under pres på deres 
indtjening og på måden, der leveres 

indhold til forbrugerne. 

I 2020 var YouSee så meget under 
pres, at de forsøgte at presse Dicovery 

til at levere indholdet (f.eks. Kanal 5) 
til en billigere pris og som tilvalg i de-
res pakker. Dette nægtede Dicovery 

at indgå en kontrakt på, og resultatet 
blev, at YouSee ikke mere viser noget 
indhold fra Discovery. 
 På baggrund af dette afholdt BNU 

møder med Stofa, hvor indholdet gik 
på muligheden for, at beboerne kun-
ne se Dicovery’s kanaler via deres 
fjernsyn/coaxforbindelsen, og at sikre 

en så lav pris som muligt. Grundet de 
mange nedlukninger og begrænsnin-
ger under COVID-19 pandemien har 

udvalget ikke haft mulighed for at 
komme med forslaget før nu. 

Bolignetudvalgets forslag 

BNU foreslår, at Farum Midtpunkt 
skifter TV-udbyder, blandt andet for 
igen at kunne levere Discovery’s ka-

naler til beboerne. TV-signalet skal 
stadig sendes via vores eksisterende 
antennekabel-løsning (coax). Dette er 
den billigste løsning pt., men - der er 

kun to udbydere i Danmark, der kan 
levere til boligforeninger med sløjfean-
læg, som vores i Farum Midtpunkt - 
YouSee og Stofa. 
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 Man kunne godt forestille sig, at 
prisen bliver vanskeligere at forhand-
le på i fremtiden, og at indholdet af 

TV-pakkerne stadig vil være bestemt 
egenrådigt af udbyderen. Derfor be-
tragter BNU denne løsning som væ-

rende en ”her og nu” løsning, ikke en 
fremtidssikret løsning. 

Forudsat at beboerne igennem BR 
ønsker dette, vil BNU gå videre med 

forhandling med STOFA som ny leve-
randør af TV, og fremlægge en BR sag 
til mødet den 02.11.2021, med de ny-
este priser fra STOFA. På mødet for-

venter BNU, at BR vil bemyndige BNU 
til at indgå aftale med STOFA på veg-
ne af Farum Midtpunkts beboere. Af-

talen skal selvfølgelig også forbi KAB’s 
juridiske afdeling, inden vores forret-
ningsfører kan underskrive aftalen. 

Kort om vores infrastruktur 

- I dag har vi fiber på internet, fra 
verden udenfor Farum Midtpunkt, 
til hvert enkelt krydsfelt i blokke-
ne, herfra via Cat 5/5e ethernet-

kabling til hver lejlighed - vi kan 
kun have en samlet leverandør til 
FM, i dag Parknet. 

- Ligeledes har vi fiber på TV, fra 
verden udenfor Farum Midtpunkt, 
til hvert enkelt krydsfelt i blokke-
ne, herfra via coax-antennekabel 

til hver lejlighed - vi kan kun have 
en samlet leverandør til FM, i dag 
YouSee. 

- Analog telefon, fra kobberledning 

fra FM’s opførelse i 1970’erne i 

hver lejlighed, via telefoncentralen 
under Ejendomskontoret, til nær-
meste samlepunkt for telefoni - 

valgfrit for beboerne at vælge leve-
randør. 

Tænkt eksempel  på streaming af 

en tjeneste, fra mobil til fjernsyn, 
her Discovery+. 

Discovery+ kan benyttes til at se 
f.eks. Kanal 5.  

 Da jeg gerne vil se landskampe i 
fodbold på Kanal 5, og f.eks. andre 
kanaler ligesom Kanal 5, køber jeg et 
abonnement til 99,- kr. om måneden. 

 Det giver mig adgang til at streame 
på op til 4 enheder samtidigt i boli-
gen, f.eks. både på min og min søns 

mobil, på vores IPad og via Apple-TV 
boksen på mit TV (kunne også sag-
tens lade sig gøre med f.eks. en Goog-
le ChromeCast fra min PC). 

 Jeg investerede også i en ny router 
for at sikre, at der er nok “hul igen-
nem” til internettet, så vi kan streame 
uden “hakker”. Det skyldes blandt 

andet, at hver streaming fylder mel-
lem 3 og 15 Mbit, og internettet sam-
tidig også bliver brugt til at spille on-

line games, så min tidligere router til 
max 100 Mbit blev meget varm og 
stod af med jævne mellemrum. 

EKSEMPLER PÅ  
ØKONOMI PER MÅNED 

YouSee: (priser og indhold som op-
lyst fra YouSee september 2021) 

Grundpakke: 179,62 kr. 

DR1, DR2, Dr Ramasjang, TV2, 
TV2 Charlie, TV3, TV4, Xee, Para-
mount, dk4, folketinget, og 7 

landskanaler fra vores nabolande 
Sverige, Norge og Tyskland – trai-
lerkanal, infokanal, eventkanal. 

Mellempakke: 371,59 kr. 

Grundpakken samt: TV2 Zulu, TV2 
News, TV2 Sport, TV2 Fri, TV3+, 
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TV3 Puls, TV3 Sport, TV3 Max, V 
Sport Ultra HD, Disney Channel. 

Fuldpakke: 486,11 kr. 

Mellempakken samt: V Sport Golf, 
VH1, BBC Brit, MTV Danmark, 
National Geographic, Nicktoons, 

Cartton Network, Nickelodeon, 
Disney Junior, Boomerang, Nick 
Jr., C More Hits, C More First, C 
More Stars, C More Series, V Se-

ries, V Film Premiere, V Film 
Family, V Film Action, V Film Hits, 
National Geographic Wild, BBC 

Earth, BBC World News, CNN. 

Grundpakke og  
10 bland-selv kanaler: ....... 391,62 kr. 
Grundpakke og  

20 bland-selv kanaler: ....... 451,62 kr. 
Grundpakke og  
30 bland-selv kanaler: ....... 511,62 kr. 

Stofa: (priser og indhold fra tilbud 

givet primo 2020, indhold og priser 
forventes at skifte primo 2022) 

Grundpakke: 143,69 kr. 

Svarende til YouSee grundpakke ind-
hold, men MED Discovery kanaler. 

DR1, DR2, DR Ramasjang, TV2, 

TV2 Charlie, TV3, TV3 Puls, Kanal 
4, dk4, Paramount Networks,  
Kanal 5, ekstra kanal, Folketinget, 
og 8 landskanaler fra vores nabo-

lande Sverige, Norge og Tyskland. 

Mellempakke: 294,83 kr. 

Svarende til YouSee mellempakke 

indhold, men MED Discovery kanaler. 
Grundpakken samt: TV2 Fri,  
TV2 News, TV2 Zulu, TV3 Plus, 

Cartoon Networks, Discovery 
Channel, Kanal 6, Disney Chan-
nel, TLC, Nickelodeon, National 
Geographic, Xee. 

Fuldpakke: 469,42 kr. 

Svarende til YouSee fuldpakke ind-
hold, men MED Discovery kanaler. 

Mellempakken, samt: TV2 Sport, 
TV3 Max, TV3 Sport, Animal  

Planet, Euro Sport 1 & 2, Disney 
XD, Disney Junior, E-Sport, MTV, 
CNN, Viasat Ultra, VH1, Discovery 
ID, Kanal 9, Nikckelodeon Junior, 

National Geographic Wild,  
Boomerang, Viasat Golf, Viasat 
Explorer, Viasat History & Nature. 

Streaming: (priser er fundet via in-

ternettet i september 2021. Kombine-
ret med f.eks. et mobilabonnement 
kan det gøres billigere) 

”Media licensen”  
(betalt via skatten): Gratis 

DR1, DR2, DR Ultra,  
DR Ramasjang, DRTV Live,  

Bibliotekernes tjeneste FilmStriben 
(og andre, vi ikke kender selv). 

”Mini”: Fra 138,- kr., til 178,- kr. 

DRs kanaler, TV2 Play, Dicovery+  

“Max”: Eksemplet her 1.084,- kr. 

DRs kanaler, gratis, TV2 – alt, 
uden reklamer 199,- kr., HBO 

Nordic 99,- kr., NetFlix 129,- kr., 
Viaplay total 449,- kr., Discovery+ 
129,- kr., Disney+ 79,- kr. 
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BR-sag 552.a: Budgetønske  

2022-23 Katteprojektet 

Forslagsstiller: Katteprojektet 

Katteprojektet tager sig af vilde og 

bortløbne katte i Farum Midtpunkt. 

Økonomi 

Ligesom tidligere anmodes der om et 
budget på 10.000 kr. i budgetåret 

2022 -2023. Beløbet afsættes til fo-
der, kattegrus, kørsel og indlevering 
af de katte, hvor man ikke kan finde 
ejeren. 

Huslejekonsekvenser 

Som det fremgår ovenfor, er pengene 
også afsat i igangværende budget, 

men en udregnet huslejekonsekvens 
lyder på 0,01% svarende til en udgift 
på 0,61 kr./md. (beregningen er lavet 
for en stor lejlighed). 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender Katteprojektets 
budgetønske. 

 

BR-sag 552.b: Budgetønske  

2022-23 Bolignetudvalget 

Forslagsstiller: Bolignetudvalget 

Bolignetudvalget anmoder om, at der 

afsættes 10.000 kr. på Budget 
2022/2023. 

Formål 

10.000 til udvikling af testsæt, til fejl-
søgning af beboernet. 

Boksen skal indeholde en høj kvalitets-

router samt forbindelsesstik, så beboe-
ren kan tilkoble boksen direkte i sit 

vægstik og strømstik, og herefter let 
måle den mulige hastighed fra egen 
PC.(frigives ved en senere BR-sag). 

Økonomi 

Årsudgift på pt. 892,34 kr. til BNU’s 
dropboks, da gratis udgavens lager-

plads næsten er opbrugt. Dropboksen 
bruges til at opbevare alle måltegninger 

og anden dokumentation på FM’s in-
ternets infrastruktur og til at dele den-
ne information med FM’s samarbejds-

partnere og leverandører. 

Huslejekonsekvenser 

Den udregnede huslejekonsekvens 

lyder på 0,01% svarende til en udgift 
på 0,61 kr./md. (beregningen er lavet 
for en stor lejlighed). 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender Bolignetudval-

gets budgetønske. 



 

 

BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 552 
 

23 

BR-sag 552.c: Ændring af  

Husorden vedr. brug af terrasser 

Forslagsstiller: Boligudvalget 

Boligudvalget er af driften blevet gjort 

opmærksom på et problem vedr. ska-
der på bygningerne fra træer m.v., 
hvor rodnet trænger ind i etagedæk-
ket m.v. Omkostninger løber op i cir-

ka kr. 3.000 til 15.000 per skade. 

(Red.: ny tekst markeret med lys blå) 

Nuværende husordenstekst: 

TERRASSER 

Terrasserne skal holdes ryddelige, 
således papir, plastposer og lignende 
ikke virker skæmmende. 

Græs og ukrudt mellem fliserne skal 
fjernes. 
Der må ikke placeres plantekasser 
eller andet over terrasseafløb. 

Det er tilladt at grille på terrasserne, 
hvis det ikke er til gene for de om-
kringboende. 

 

Forslag: 

TERRASSER 

Terrasserne skal holdes ryddelige, 
således papir, plastposer og lignende 

ikke virker skæmmende. 
Græs og ukrudt mellem fliserne skal 
fjernes. 
Terrasseafløb skal renholdes, så vand 

kan løbe bort. 
Der må ikke placeres plantekasser 
eller andet over terrasseafløb. 
Det er tilladt at grille på terrasserne, 

hvis det ikke er til gene for de om-
kringboende. 

I tilfælde af beplantning i plantekas-

serne, f.eks. træer samt andre plan-
ter, f.eks. japansk boghvede, hvor 
rodnet risikerer at skade bygningen, 
har lejer pligt til at bekæmpe disse, 

samt ved skade på bygningen at kon-
takte ejendomskontoret for at få af-
hjulpet problemet. Skovtræer m.v., 
f.eks. bøg, eg, lærk, birk, pil, gran, fyr 

o.lign. må KUN plantes i krukker eller 
plantekasser, som umiddelbart kan 
flyttes. 

Man kan hente inspiration til be-
plantning i Terrassefolderen, eller i 

Midtpunktet nr. 525 side 21 til 24. 
som findes på farum-midtpunkt.dk 

Huslejekonsekvenser 

Ingen 

Afstemningstema: 
Blokrådet godkender Boligudvalgets 
ønske til ændring af Husorden vedr. 
brug af terrasser. 

ALLE DE ”SMÅ GRÅ” ILLUSTRATIONER 
… er lavet af Peggy og Marco Lachmann-Anke og downloadet fra pixabay.com. 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 551 2. SEPTEMBER 2021 
 

1. Godkendelse af dirigent (Henrik/428D) 
2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 

3. Godkendelse af referat fra juli 2021 (Godk. u/bemærkn.) 
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 
5. Blokrådssager: (afstemning:) 

a. Ændringer til Blokrådets Forretningsorden (Tema 1: 16/2/0, 
  Tema 2: 15/2/1, 

  Tema 3: 16/2/0, 
  Tema 4: 15/2/1, 
  Tema 5: 14/2/2, 

  Tema 6: 14/2/2, 
  Tema 7: 14/3/0, 
  Tema 8: 15/2/0, 
  Tema 9: 14/3/0) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 
A Tove 221B 
 Leif 216B 

 Else Marie 202B 
 Tove 221B 

11 Steffen 31C 
12 Hans 38 2.R 

og 13 Morten 38 2.S 

15 Ernst 73E 
 Per 70E 

16 Erik 80F 

Blok Navn Adresse 
 Lis 80F 
21 Helene 111F 

 Niels 112E 
22 Agnete 116A 

25 Marie-Louise 148A 
 Inge 155C 
26 Jakob 161B 

41 Lene ??? 
43 Henrik 428D 

44 Frederikke 431F 

Gæster: Ingen 

Uden stemmeret: Palle/EJK 
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1. Godkendelse af dirigent 

Henrik/428D godkendes som diri-
gent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden be-
mærkninger. 

3. Godkendelse af  
referat fra juli 2021 

Referatet godkendes uden bemærk-
ninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen gæster på dette møde. 

4.b Ejendomskontoret 

Kildesorteringsprojekt 

Palle/EJK fortæller, at der i kildesor-
teringsprojektet i Blok 14, 15 og 16, i 

løbet af et år er leveret knap 82 tons 
affald i de to affaldsøer. Sorterings-
procenten ligger på 30, hvilket bety-
der, at 30 % af affaldet bliver sorteret. 

Næste år kommer der yderligere frak-
tioner til, da det fra regeringens side 
er blevet besluttet, at der skal sorte-

res i 10 fraktioner (på nuværende 
tidspunkt sorterer pilotblokkene i 7 
fraktioner). 
 Palle fortæller også om nogle af de 

udfordringer, projektet har bragt med 
sig. Dels har der været lugtgener fra 
madaffald, dels har der været og er 

fortsat udfordringer i forhold til reno-
vationsfirmaet – herunder omkring 
tømning af containerne, og dels har 
der været gener forbundet med støj 

fra lågene på containerne. Støjgener-
ne er blevet væsentligt mindre, idet 
nogle af lågene er udskiftet med et 
tromleindkast – de øvrige låg arbejdes 

der fortsat på.  
 Den 7/9 afholdes et ud af mange 
opfølgningsmøder med Furesø kom-

mune og Vestforbrændingen, hvor 
man skal drøfte, hvordan man kan 
komme udfordringerne til livs. Dags 

dato har der været afholdt møde med 
leverandøren af containerne, hvilket 
har medført, at indsatsen i den ene 

madcontainer udskiftes som forsøg. 
Dette for at se, om det kan have en 
positiv effekt på lugtgenerne (udskift-

ningen er planlagt til at ske i uge 37).   

Elevator ved Blok C 

Palle/EJK informerer om, at den nye 
elevator er i drift. Aflevering af den 

nye elevator skete d. 21. juli 2021. 
Demontering af den gamle elevator 
skete uge 32 & 33. 

 Udestående er facaden og ekstra 
belysning, det forventes af være ud-
ført uge 37/38. 

Kanalrensning i Birkhøjterrasserne 

Palle/EJK fortæller, at det i opfølg-
ningsrunden på sidste års rensning 
af ventilationskanaler i Birkhøjterras-

serne nu er lykkedes at få renset 
samtlige ventilationskanaler. Han 
takker beboerne for deres samar-
bejdsvilje! 

Mobilt vaccinationscenter 

Palle/EJK oplyser, at der bliver opret-
tet et mobilt vaccinationscenter i sel-

skabslokalet ved nr. 206. 
 Vaccination foregår 14. september 
og d. 12. oktober. Der er ingen tids-
bestilling. Der vil blive skiltet med 

dette, da der ifølge kommunen er en 
del beboere i Farum Midtpunkt, der 
ikke er vaccineret. 

Agnete/116A spørger, om der findes 
tal på, hvor mange der er hhv. vacci-
neret og ikke vaccineret? 

Thomas/Furesø Boligselskab svarer, 

at han som formand for selskabet har 
fået henvendelsen fra kommunen. De 
meddelte ikke om procentsatser for 

hhv. vaccinerede og ikke vaccinerede, 
men nævnte blot, at Farum Midt-
punkt var et af de områder i kommu-
nen, hvor man kunne se, at en for-
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holdsvis stor andel borgere ikke var 

vaccineret. 
 Thomas nævner desuden, at det på 
landsplan har været en udfordring, at 
forældre ikke lader deres børn vacci-

nere. 

Tove/221B spørger, om opslagene 
kommer til at være på flere sprog? 

Palle/EJK svarer, at de ifølge kommu-
nen skulle komme ud på flere sprog. 
Annonceringen varetages af regionen 

og kommunen. 

Nyt forsikringsselskab 

Palle/EJK oplyser, at KAB har været i 
udbud med alle deres forsikringer, og 

at Furesø Boligselskab derved har 
opnået en samlet besparelse på knap 
3 millioner. Palle mener at huske, at 

det nye forsikringsselskab hedder 
Protector. 

Vand ved blok 12-13 

Palle/EJK oplyser, at der er etableret 

en midlertidig vandledning mellem 
Blok 12 og 13, da den eksisterende 
var utæt. 

Berit/38 2.S mindes, at folk kørte så 
pænt på stamvejen, mens det tidlige-
re gravearbejde stod på, og vejen var 

ensrettet mellem Blok 12 og 13.  

Palle/EJK kommenterer, at det har 

været en dyr trafikdæmpning       

Steffen/31C spørger, om Berit i kraft 
af sin kommentar er fortaler for flere 

vandskader? 

Berit/38 2.S svarer, at de desværre 
kommer helt af sig selv. 

Garagebure 

Palle/EJK opsummerer, at der i alle 
fællesburene undtaget ét er opmær-
ket P-pladser. Nøgler bliver udskiftet 

med nøglebrikker – beboere varsles. 
Udskiftningen er opstartet i Blok 36 
og alle bure er færdige inden årets 

udgang. 

Steffen/31C spørger, om udskiftnin-
gen til nøglebrikker også kommer til 
at ske i knallertburene? 

Palle/EJK svarer, at det kun er i de 
fælles garagebure.  

Varmeforsøg i blok 33 

Palle/EJK informerer om, at der i 
Blok 33 er lavet et forsøg, hvor man 
har udskiftet både radiatorer, ventiler 

og varmevekslere. Forbrugsmålere 
skiftes også. 
 Dette skyldes, at der er udfordrin-
ger med, at de gamle radiatorer i be-

byggelsen ikke kan levere den ønske-
de temperatur. 
 Samtidig er der udfordringer med 
at få afkølet vandet i tilstrækkeligt 

omfang for at undgå incitamentsafgif-
ter. 
 Ydermere skal Farum Fjernvarme, 

såvel som alle andre leverandører af 
varme, efterleve krav om lavere frem-
løbstemperatur, hvilket medfører, at 
det er svært at levere varme nok til 

boligerne.  
 Projektet i Blok 33 skal danne erfa-
ringer, som kan benyttes ved udskift-
ning af radiatorer mv. i det øvrige Fa-

rum Midtpunkt. 
 Projektet følger tidsplanen og for-
ventes afsluttet i starten af oktober.  
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 Projektet er en del af den energi-
tekniske handleplan, der er udviklet 
for Farum Midtpunkt. 

Thomas/TMU uddyber, at der betales 
afgifter for den del af det tilbageleve-
rede vand, som er over 30 grader. 

Med en underdimensioneret radiator 
kan man ikke afkøle vandet tilstræk-
keligt. Hvis man får vandet til at løbe 
for hurtigt igennem, kan det heller 

ikke nå at nedkøle. Det igangværende 
projekt vil medføre, at man får en 
større afkølingsflade og derved har 

nemmere ved at sænke temperaturen 
på det vand, der sendes retur til 
vandværket. Derudover vil et nyt an-
læg medføre en bedre nyttevirkning, 

som samlet set vil kunne spare energi 
og penge. 

Jakob/161B har bemærket, at hans 

varme vand er væsentligt køligere, 
end det plejer at være. Er temperatu-
ren blevet sænket? 

Palle/EJK svarer, at der ikke er fore-

taget en temperatursænkning, men 
Jakob må skrive til EJK, hvis han 
ønsker yderligere svar. Palle ved dog, 

at varmeværket eksperimenterer med 
en ny varmepumpe. 

Thomas/Farum Fjernvarme fortæller, 

at det er korrekt, at indkøringen af en 
ny varmepumpe har medført ustabile 
temperaturer. 

Palle/EJK opfordrer Jakob til at skri-

ve til Ejendomskontoret, så de kan 
kigge på det. 

Lis/80F anbefaler beboere, der gerne 

vil have et dejligt varmt bad, at tage 
det søndag morgen kl. 6. 

Caramba 

Palle/EJK henviser til, at der tidligere 

har været talt om projektet i Blokrå-
det. Det er et forskningsprojekt, der 
handler om at redde liv. Projektet har 
leveret 6 hjertestartere til Farum 

Midtpunkt – i alt er der opsat 10 hjer-
testartere i Farum Midtpunkt. Der-
udover leverer de en instruktør i kur-
ser i hjertelungeredning, så man har 

mulighed for at lære at betjene hjer-
testarterne samt udøve hjertelunge-
redning – herunder mulighed for at 

melde sig som hjerteløber. 

Maiken/Blokrådssekretariatet fortæl-
ler, at første kursus har været af-
holdt, og eftersom de oplevede en stor 
efterspørgsel, er der nu planlagt at 

afholde cirka 4 kurser mere – de før-
ste kurser er stort set allerede fyldt 
op. Maiken fortæller, at det er intro-

ducerende kurser à cirka 30 minut-
ters varighed. Maiken siger, at kom-
mende kurser vil blive annonceret på 
opslagstavler eller i postkasserne. 

Palle/EJK synes, det er godt gået af 
beboerne i Farum Midtpunkt. 

Maiken/Blokrådssekretariatet oply-
ser, at der allerede nu har været så 
mange på kursus, at forskerne kan 

begynde at trække data til projektet. 

Berit/38 2.S spørger, hvilke data, de 
trækker? 

Maiken/Blokrådssekretariatet svarer, 
at hun ikke er bekendt med dette, 
men hun går ud fra, at data er i for-

hold til antal af hjertestop, stød med 
hjertestarter, udøvet førstehjælp og 
overlevelse. 
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 Maiken oplyser, at man kan se alle 
hjertestarternes placeringer på det 
oversigtskort, der ligger på hjemme-

siden. 

El-ladestandere 

Palle/EJK siger, at de igennem en 

længere periode har oplevet stor ef-
terspørgsel på el-ladestandere i Fa-
rum Midtpunkt. På nuværende tids-
punkt er der opsat 4 ladestandere 

under Blok C, hvilket ikke er nok til 
den efterspørgsel, driften oplever. 
 De har igennem en længere periode 

været i dialog med Clever, og der har 
nu været afholdt møde med dem. 
 Clever har identificeret 2 steder i 
FM, hvor el-ladestanderne skal place-

res – det vil indbefatte 16 ladestik. 
 Der er ingen etableringsomkostnin-
ger forbundet med opsætningen, men 
der er forpligtelse til, at standerne 

skal være offentligt tilgængelige, og at 
de ikke må nedtages før om 10 år. 
 Etableringen af ladestanderne for-

ventes færdig i oktober, og antallet af 
ladestandere kan udvides efter behov. 
Udvidelse vil også kunne foregå med 
en anden leverandør. 

Thomas/Furesø Boligselskab supple-
rer og siger, at mens de havde dialo-
gen med Clever har KAB lavet en 

rammeaftale med Clever, så de fak-
tisk nu tilbyder opsætning af lade-
standere i alle afdelinger uden om-
kostning. Derfor vil boligselskabet 

også se på, om det kunne være inte-
ressant i de øvrige afdelinger.  
 Der kan dog være forskellige udfor-

dringer – eksempelvis i Vængerne, 
hvor de har parkeringsrestriktioner 
på samtlige pladser, idet de ligger tæt 
på stationen. 

 I Farum Midtpunkt er der omkring 
2.000 parkeringspladser, og de har 
kigget på, hvor man kunne placere 
standerne, uden det gav de store pro-

blemer. Dvs. man har forsøgt at pla-
cere dem, hvor der ikke er så meget 

aktivitet, og derfor er man blandt an-
det gået uden om vestblokkene og lige 
ved spindeltrapperne. 

 Det ene område, de har fundet til 
placering af standerne, er i vestenden 
af Blok 22, da der her er et åbent om-

råde ud mod midterrabatten. Her vil 
der være plads til fire standere med 8 
ladestik. Standerne vil blive placeret i 
bedet lige udenfor P-arealet. 

 Det andet område er i Blok 32, hvor 
man også vil placere 4 standere med 
8 stik. 
 I første omgang påtænkes det at 

sætte disse 8 standere op. Herefter vil 
man kunne vurdere, om der er behov 
for flere. 

 Man kan gøre brug af standerne 
ved enten at betale for den brugte 
strøm via en afregningsaftale, eller 
man kan få en abonnementsordning.  

 Thomas siger, at priserne ligger på 
omkring 625 kr./md. for et abonne-
ment, hvor man trækker det strøm, 
man skal bruge. Prisen bliver cirka 

halveret, hvis man har en plug-in hy-
brid-bil. Ved almindeligt forbrug uden 
abonnement betaler man cirka 2,88 

kr./kwh. 
 Dette tiltag forhindrer ikke beboere 
i fortsat at kunne få opsat deres egen 
lader. Private ladestandere finansie-

res af beboeren selv – Thomas mener 
det koster i omegnen af 30.000 kr. i 
anlægsomkostninger. 

Morten/38 2.S spørger, om el-biler er 
præprogrammeret til en bestemt leve-
randør? 

Thomas/143F svarer, at en el-bil i 
udgangspunktet kan lade med to ty-
per stik. Den ene er en ac-ladning og 
den anden er dc-ladning. Nogle bil-

producenter laver dog aftaler med en 
specifik leverandør, men bilen kan 
fortsat lade ved standere af andre le-
verandører. Gamle el-biler kan dog 

kræve særlige stik, hvor der er behov 
for en adapter. 
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Henrik/428D supplerer og siger, at 
ved køb af deres nye el-bil blev de til-

budt et Clever-abonnement, men de 
valgte e-on. Man kan gøre brug af den 
leverandør, man ønsker. 

Morten/38 2.S spørger, hvad der sker 

med de private ladestandere, hvis be-
boeren fraflytter? 

Palle/EJK husker det ikke helt men 

mener, at det er lavet via råderetten 
med krav om reetablering. Palle vil 
undersøge det og vende tilbage med 

information om proceduren. 

Agnete/116A spørger, om der er be-
grænsning på, hvor længe man må 
holde på pladserne? 

Thomas/TMU svarer, at der ikke vil 
blive sat en begrænsning på dette, og 
at der derfor heller ikke vil blive ind-

ført strafafgift.  

Åbent Hus på lørdag 

Palle/EJK gør opmærksom på, at der 

afholdes Åbent Hus i Farum Midt-
punkt lørdag d. 4. september kl. 10 – 

13. Alle opfordres til at komme       

Andre spørgsmål 
Leif/Blok A spørger, hvad der sker 
med byggeriet i 227/228? 

Palle/EJK siger, at han ikke kan sva-
re på det, da han ikke kender den ek-
sakte status. 

Leif/Blok A siger, at når der tilkaldes 

ambulancer, så kan de ikke komme 
ind i blokken, medmindre beboeren 
lukker dem ind. 

Palle/EJK svarer, at det ikke er kor-
rekt! Han fortæller, at der er lavet en 
aftale med regionens alarmbered-

skab, så de har adgang til nøglebrik-
ker via nøglebokse. Det er beredska-
bet, der skal informere deres ambu-
lancefører. Der ligger en helt klar be-

skrivelse af, hvor nøgleboksene er 
placeret, og hvordan de får adgang til 
disse. Beredskabschefen har også gi-

vet udtryk for, at hvis det er akut, og 
chaufføren ikke har en nøglebrik, så 
skal de nok komme ind alligevel. 

Ernst/73E siger, at han savner et ini-
tiativ fra Ejendomskontoret i forhold 
til en evaluering af kildesorterings-
projektet. 

 Rengøringen dernede halter også. 
Det nytter ikke noget, at der bliver 

VANDSTATUS 

Pr. 31. August: 

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 
Aug 10.912 m3 11.997 m3 

Jan-Aug 98.207 m3 101.796 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 
Aug 352 m3 387 m3 

Forbruget er 3,5 % lavere end i samme 
periode sidste år. 

Akkumuleret Økonomi: 
Variabel vand udgift:  5.923.891 kr. 
Opkrævet aconto:  7.335.894 kr. 
Overskud:  1.412,004 kr. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
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gjort rent om fredagen, når madcon-
taineren tømmes om tirsdagen. Hele 
sommeren har der lugtet, og beboer-

ne har været plaget af spyfluer. 
 Ernst kommenterer, at tromleind-
kastene fungerer fint, men magnetbe-

slagene fungerer ikke – de larmer! 

Ernst fortæller også, at han har været 
i kontakt med Ejendomskontoret om 
afvaskning af skrålysvinduerne. De 

nederste 25 cm bliver ikke vasket – 
det er en bred, beskidt stribe. 
 Ernst er skuffet over Ejendomskon-
toret, idet de henviser vinduespudse-

ren til ham selv, så han kan forklare, 
hvad han er utilfreds med. 
 Ernst mener, at man bør lede efter 

en anden vinduespudser, hvis den 
nuværende ikke gør det tilfredsstil-
lende. 

Palle/EJK svarer først med henvis-

ning til rengøring af vinduer, at han 
var inde over sagen, og i direkte kon-
takt med Ernst, hvor han også spurg-

te ham, om det var i orden, at han 
sendte hans besked videre til vindu-
espudseren. Derefter kontakter Palle 
vinduespudseren og spørger, om han 

vil tage en dialog med Ernst. Vindu-
espudserens tilbagemelding var, at 
han ikke kunne få fat på Ernst, men 

at han gerne ville have en status fra 
ham. 
 Palle oplyser desuden om, at der 
bliver betalt for en vinduesvask – ikke 

vinduespuds, da det er en markant 
dyrere ydelse. Det medfører også, at 
der er en markant forskel på det en-
delige resultat. 

 Pollenskrab af vinduerne bliver ud-
ført hvert 4. år – det er besluttet i 
Blokrådet. Det er blevet intensiveret 

til hvert 4 år fra hvert 5. år. Hvis det 
viser sig, at det skal gøres oftere, må 
dette ændres i budgettet. 

Ernst/73E mener ikke, at det er helt 

korrekt. Han forklarer, at han blev 

ringet op af vinduespudseren og for-
klarede ham, at han ikke havde tid til 
at få besøg, da han skulle på ferie i 4 

dage. Men derefter hørte han ikke fra 
ham. Ernst fortæller, at han selv har 
arbejdet med vinduesvaskning, og 

han opfordrer derfor til, at man be-
nytter demineraliseret vand. 

Palle/EJK svarer i forhold til kildesor-
teringen, at man ikke har talt om, at 

der skulle indkaldes til et evalue-
ringsmøde. Fokus har derimod været 
rettet mod, at man har modtaget 

feedback fra beboerne, når de har 
haft noget, de ville melde ind – og dis-
se tilbagemeldinger har man arbejdet 
med i projektet. Dermed ikke sagt at 

en generel evaluering ikke kunne væ-
re en idé – det må vendes internt i 
projektgruppen. 
 Palle forklarer, at de klager, der er 

kommet, alle er dem, som han har 
fulgt op på under nyt fra driften. 

Lis/Blok 16 vil til dels give Ernst ret i 

forhold til larm fra lågene. De larmer, 
fordi de bliver smækket i – ikke hvis 
de bliver lukket ordentligt. Det er et 

spørgsmål om at lære folk at lukke 
dem ordentligt. 

Palle/EJK supplerer og siger, at de på 
deres møde med leverandøren af con-

tainerne (og lågene) har aftalt, at 
magnetbeslaget fjernes, da det ikke 
fungerer. 

4.c Blokrådets Forretningsudvalg 

Nyt medlem til Blokrådets Forret-
ningsudvalg 

Både Blok 23 og Blok 22 har meldt, 

at de ikke kan stille med et medlem 
til BR-FU d. 1. september. Turen er 
derfor gået videre til Blok 21, som har 
valgt Niels/112E som medlem. Niels’ 

funktionsperiode varer til ultimo fe-
bruar 2023. Vi ser frem til samarbej-
det. 
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 Samtidig vil vi takke Alice/278B for 
de sidste 18 måneder, hvor hun har 
deltaget i udvalgets arbejde. 

Budgetønsker fra udvalg 

De udvalg, der har ønsker til budget-

året 2022-2023, skal huske at indle-
vere en blokrådssag, hvori deres øn-
sker fremgår. Deadline for indgivelse 
af disse er tirsdag d. 12. oktober (se 

tidspunkt for deadline i »Midt-
punktet«). 
 De udvalg, der rejser sager med 

budgetønsker, skal være repræsente-
ret på BR-mødet i november, så de 
kan svare på eventuelle spørgsmål til 
sagerne. 

Bolignetudvalget 

På blokrådsmøde 540 blev der rejst 
blokrådssager om dels godkendelse af 
kommissorium for Bolignetudvalget, 

dels Aftalevilkår og Netikette for bo-
lignettet. Sagerne blev udsat med 
henblik på juridisk gennemgang af 

dokumenterne. 
 Juridisk afdeling har sendt følgende 
svar til Blokrådet: 
”KAB’s juraafdeling har vurderet, at 

indholdet i blokrådssagerne 540.e og 
540.f ikke er i overensstemmelse med 
GDPR-reglerne, og anbefalingen er 
derfor, at de tilrettes, så de ligger in-

den for reglerne. 
 I den forløbne periode har man i 
samarbejde med Parknet fået opdate-

ret abonnementsbetingelser og leve-
rings-aftale, således at Farum Midt-
punkts beføjelser i forhold dertil er 
præciseret. Herunder snitfladerne mel-

lem ejendomskontoret henholdsvis be-
boerdemokratiet.” 

Sekretariatet retter henvendelse til 
Bolignetudvalget, så de får tilsendt 

Juridisk afdelings tilbagemelding 
samt de opdaterede abonnementsbe-
tingelser og leveringsaftalen. Ud fra 

ovenstående kan udvalget tilpasse 
deres sager. 

Beboerdemokratiet i blokkene 

Vi har tidligere gjort opmærksom på, 
at dagsorden til og referater fra hus-

møder skal offentliggøres i den enkel-
te blok. Distribution af disse må ikke 
kun foregå i lukkede facebookgrupper 

eller via mail. De skal derimod hæn-
ges op på opslagstavler, omdeles i 
postkasser, eller man kan såmænd 
også bare hænge en enkelt kopi op på 

indersiden af ruden til blokkens fæl-
lesrum – herved sikrer man, at opsla-
get ikke bliver hevet ned. Denne of-
fentliggørelse er afgørende for, at den 

demokratiske struktur kan fungere, 
og der er faktisk regler for dette (jf. 
Furesø Boligselskab s vedtægter § 17, 

stk. 3 og 5 – vedtægterne findes på 
hjemmesiden). I henvisningen refere-
res der til mangfoldiggørelse af ind-
kaldelse til og referat af afdelingsmø-

der, som jo i Farum Midtpunkts 
struktur består af blokrådsmøder og 
husmøder, og derfor er disse regler 
gældende for blokrådsmøder og hus-

møder. 

Det er også vigtigt, at det er synligt i 
blokkene, hvem der er kontaktper-

son(er), så alle blokkens beboere har 
mulighed for at få kontakt til disse. 
Både Sekretariat og Ejendomskontor 
oplever jævnligt, at beboere henven-

der sig med henblik på at få oplys-
ninger om en kontaktperson, og ofte 
ligger vi kun inde med oplysninger på 
kasserer, som vi i henhold til gælden-

de GDPR-regler ikke må udlevere, 
uden at dette er godkendt på forhånd. 
 Så herfra lyder endnu en opfordring 

til, at alle blokke skilter med deres 
kontaktpersoner (det kan gøres let 
med en seddel i ruden til fællesrum-
met), og også gerne indrapporterer 

kontaktpersonen til Sekretariatet, så 
vi kan være behjælpelige, når beboere 
henvender sig. 

Agnete/116A forstår ikke, at reglerne 
også gælder for blokrådsmøder, da 
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dagsorden og referat jo bliver omdelt 
med Midtpunktet? 

Berit/BR-FU svarer, at det drejer sig 

om dagsordener og referater fra hus-
møder. 

Agnete/116A undrer sig stadig over, 
at der også står Blokrådsmøder. 

Berit/BR-FU forklarer, at overordnet 
set, så har en almenboligafdeling en 

afdelingsbestyrelse, og der afholdes 
afdelingsmøder en gang årligt. I Fa-
rum Midtpunkt har man uddelegeret 

afdelingsbestyrelsens arbejde til Blok-
rådet. Blokrådet holder møder sva-
rende til afdelingsmødet. De samme 
regler er gældende for husmøder, da 

de også er en del af den beboerdemo-
kratiske struktur. Så derfor gælder 
det både for husmøder og Blokråds-
møder. 

Henrik/dirigent opsummerer og siger, 
at det grundlæggende går ud på, at 
dagsorden og referat fra Blokrådsmø-
der offentliggøres i »Midtpunktet«, 

mens offentliggørelse af dagsordener 
til og referater fra husmøder skal of-
fentliggøres i blokken – det er blokke-
ne selv, der har ansvar for, at dette 

sker. 

Stig/287D kommenterer, at han efter 
at have være fraflyttet er flyttet ind i 
Farum Midtpunkt igen. I den forbin-

delse har han også oplevet problemer 
med at finde frem til kontaktperso-
nerne i blokken. Der skiltes ikke med 
noget i blokken. Han opfordrer derfor 

Forretningsudvalget og Sekretariatet 
til at få sparket gang i de blokke, der 
ikke fungerer. Det er fuldstændigt 
umuligt at navigere i, når det ikke er 

til at finde info nogen steder. 

Alice/Blok 35 siger til Stig, at der al-
tid plejer at blive afholdt husmøde. 
Denne måned har dog været en und-

tagelse grundet stor fraflytning og 
manglende nye kræfter. 

Berit/BR-FU svarer Stig, at det ikke er 

muligt for Forretningsudvalget proak-
tivt at gå ind og starte en blok op. De 
kan blot konstatere, at nogle blokke 

deltager i blokrådsmøderne og nogle 
ikke gør. Blokkene kan sagtens have 
et aktivt liv i blokkene, selvom de ik-
ke deltager ved blokrådsmøderne – 

det blander Forretningsudvalget sig 
ikke i. 

Stig/287D svarer, at da han flyttede 

ind første gang for 7 år siden, var Be-
rit selv med til at starte gang i blok-
kene. 

Berit/38 2.S forklarer, at der tidligere 
har været afholdt velkomstmøder for 
nye beboere, og ved disse taler man 
blandt andet om, hvordan man kan 

få gang i blokkene. Disse møder har 
været i bero igennem de sidste 1,5 år 
– blandt andet grundet Corona. 

Henrik/dirigent opfordrer til, at man 
kontakter BR-FU, såfremt man ople-
ver problemer i de enkelte blokke. 

4.d Andre udvalg 

Intet nyt fra udvalg. 

4.e Debatsag:  
Evaluering af sag 511.a ”Tryg-

hedsfremmende foranstaltninger” 

Henrik/dirigent ridser kort op, at sa-
gen om de tryghedsfremmende foran-
staltninger drejede sig om aflåsning 

af blokkene, opsætning af dørstatio-
ner samt overvågning. 
 Henrik gør opmærksom på, at for-

målet med debatten er at få en tilba-
gemelding på, hvordan det fungerer – 
ikke at diskutere den valgte løsning. 

Thomas/BR-FU har ikke yderligere at 
kommentere, så han opfordrer til, at 
ordet gives frit. 
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Per/70E kommenterer, at den eneste 
udfordring er de beskyttelsesforan-

staltninger, der er lavet på selve dør-
stationen. De er ikke til at få hånden 
ind under, medmindre man har en 
meget lille hånd. Det resulterer i, at 

han skal ned og lukke alle sine besø-
gende ind. 
 Per nævner desuden, at det kan 
være, man er der, hvor det vil give 

mening at sætte dørstationer op ved 
alle indgangsdøre. 

Agnete/Blok 22 siger, at de har  

samme tilbagemelding i forhold til 
beskyttelsesforanstaltningerne – de er 
for små til, at man kan få hænderne 

ind under dem. Derudover oplever de 
problemer med, at der er en af døre-
ne, der kan blive stående åben, når 
den lukkes op – måske er dette bare 

noget, de skal melde ind til Ejen-
domskontoret? 

Thomas/følgegruppen for indre gang-
strøg oplyser, at der med nogle af de 

nye døre netop var det problem, at de 
blev hængende i pumpen – måske er 
det ikke løst alle steder. 

Henrik/Blok 43 siger, at de er godt 
tilfredse med den valgte løsning, da 
de kan konstatere, at formålet om at 

skabe ro i blokkene er opnået. 
 De lever med, at de engang i mel-
lem skal ned og hente besøgende. 
Hvis man har besøgende, der jævnligt 

kommer forbi, kan man løse det ved 
at give dem en nøglebrik. 

Jakob/161B synes også, at der er 

meget roligt i blokkene. Han har dog 
bemærket, at låsen nogle gange kan 
være blokeret af cigaretskod. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 551.a: Ændringer til  

Blokrådets Forretningsorden 

Henrik/dirigent oplyser, at sagen dre-
jer sig om justeringer af forretnings-
ordenen. Han fortæller, at Berit/BR-

FU vil gennemgå sagen afstemnings-
tema for afstemningstema, og at disse 
vil blive sat til afstemning efter gen-
nemgangen af hvert enkelt tema. 

Berit/BR-FU oplyser, at sagen kun 
stiller forslag til ændringer i forret-
ningsordenen – ikke »Grundloven«. 

Hun går ud fra, at alle er med på, at 
sletninger er markeret med rød i gæl-
dende paragraffer, og ny eller ændret 

tekst er markeret med grøn i forslag 
til paragraffer. 

Første afstemningstema vedrører æn-
dring af deadline til »Midtpunktet« fra 

kl. 18 til kl. 12. 

Afstemning Tema 1: 
Afstemningstema 1 vedtages med 16 
stemmer for, 2 stemmer imod og in-

gen blanke stemmer. 

Berit/BR-FU fortæller, at tema 2 ved-
rører en præcisering af dirigentens 
rolle – idet det alene er dirigenten, der 

bestemmer rækkefølgen på forslag, 
der sættes til afstemning. 

Thomas/BR-FU supplerer og siger, at 

Blokrådet vælger dirigenten til at lede 
mødet, og derfor er det dirigenten, der 
har kompetencen til at beslutte af-
stemningsrækkefølgen. Dirigenten 

kan vælge at rådføre sig med for-
slagsstiller, men det er fortsat diri-
genten, der har den endelige beslut-
ningskompetence. 

Afstemning Tema 2: 
Afstemningstema 2 vedtages med 15 
stemmer for, 2 stemmer imod og 1 
blank stemme. 

RESPEKT!!! … 
… for den BR-repræsentant, som 
deltog med mundbind på grund 

af forkølelse. 
Berit, BU & BR-FU 
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Berit/BR-FU oplyser, at der i gennem 
årene altid har været en uskreven re-

gel om, at der holdes summepause 
inden både udsættelses- og æn-
dringsforslag. I afstemningstema 3 er 
dette indskrevet i forretningsordenen. 

Afstemning Tema 3: 
Afstemningstema 3 vedtages med 16 
stemmer for, 2 imod og ingen blanke 
stemmer. 

Berit/BR-FU oplyser, at afstemnings-

tema 4 omhandler praksis for ano-
nymisering i referater fra BR-møder 
(jf. GDPR). 

Henrik/dirigent gør opmærksom på, 
at det er dette, der også nævnes i 
indgangsbønnen til BR-møder. 

Erik/80F ser ingen grund til forslaget, 
da han mener, at anonymiteten er 
væk, idet man udtaler sig på mødet. 

Berit/BR-FU svarer, at såfremt man 

ikke ønsker at blive refereret med 
navn, så behøver man ikke at oplyse 
sit navn på møder. 

Inge/155C synes, det er et godt tiltag, 
da der kan være et ønske om at være 
anonym ved debat af nogle sager. 

Henrik/dirigent er blevet gjort op-
mærksom på, at der er en fejl i af-
stemningstemaet, idet ændringerne i 
konsekvensrettelserne af numrene i 

paragrafferne ikke er korrekt. Styk-
kerne ændres til stk. 3 og 4 og ikke 
stk. 4 og 5 som anført. 

Berit/BR-FU beklager – det er en kor-
rekturfejl. 

Afstemning Tema 4: 
Afstemningstema 4 vedtages med 15 
stemmer for, 2 imod og 1 blank 

stemme. 

Berit/BR-FU forklarer, at ændringer-
ne i tema 5 fortrinsvis handler om, at 

følgegrupper udskrives af forretnings-
ordenen, idet følgegrupper er nedsat 
af organisationsbestyrelsen. Dette til 
forskel for arbejdsgrupper, som kan 

nedsættes af Blokrådet – disse har 
ikke samme status som følgegrupper.  

Henrik/dirigent supplerer, at det også 

er indskrevet, at lukkede udvalg skal 
på valg hvert år. 

Thomas/BR-FU kommenterer, at man 

i den gældende organisationsstruktur 
maksimalt kan have en funktionspe-
riode på 2 år ad gangen. 

Afstemning Tema 5: 
Afstemningstema 5 vedtages med 14 

stemmer for, 2 stemmer imod og 2 
blanke stemmer. 

Berit/BR-FU forklarer, at tillægsfor-
slaget handler om, at regelændringer-

ne i §12, stk. 3 og 10 også gælder for 
nuværende lukkede udvalg og ar-
bejdsgrupper. 

Afstemning Tema 6: 
Afstemningstema 6 vedtages med 14 
stemmer for, 2 stemmer imod og 2 
blanke stemmer. 

Berit/BR-FU oplyser, at ændringerne i 
afstemningstema 7 skyldes, at øko-

nomiudvalgets opgaver i løbet af åre-
ne har ændret sig i og med, at regn-
skaber mv. varetages af administrati-

onsselskabet i modsætning til tidlige-
re. Derudover eksisterer Blokrådets 
dispositionskonto heller ikke længere. 

Den nye tekst er taget fra Økonomi-
udvalgets kommissorium.  

Erik/80F siger at den beskrevne op-
gave for Økonomiudvalget betyder, at 

udvalget skal revidere regnskaberne i 
alle blokkene. 
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Berit/BR-FU svarer, at det kun om-
handler udvalg og beboeraktiviteter. 

Blokkenes økonomi ligger inde under 
Husmødets Dispositionskonto. Det, 
der står skrevet i forretningsordenen, 
omhandler kun Blokrådets udvalg og 

aktiviteter. 

Erik/80F svarer, at det, der bliver 
udbetalt til blokkene, er en del af 

blokrådets dispositionskonto. 

Berit/BR-FU svarer, at det ikke er 
korrekt. Det beløb er en del af Hus-

mødets Dispositionskonto. 

Thomas/BR-FU siger, at det er vigtigt, 
at Eriks bemærkning (og besvarelsen) 
bliver ført til referat, så det fremgår, 

hvilken forudsætning forslaget vedta-
ges på baggrund af.  

Én stemmeberettiget har forladt mø-

det, så der nu er 17 stemmeberettige-
de.  

Afstemning Tema 7: 
Afstemningstema 7 vedtages med 14 
stemmer for, 3 stemmer imod og in-

gen blanke stemmer. 

Berit/BR-FU fortæller i forhold til af-
stemningstema 8, at proceduren for, 
hvordan og hvornår kommende med-

lemmer af BR-FU adviseres samt svar-
frister, er ændret, så den følger gæl-
dende praksis. 

Thomas/BR-FU kommenterer, at pro-
ceduren virker, da det er lykkedes at 
få nyeste medlem med til aftenens 

møde      . 

Afstemning Tema 8: 
Afstemningstema 8 vedtages med 15 
stemmer for, 2 stemmer imod og in-

gen blanke stemmer. 

Berit/BR-FU siger i forhold til afstem-

ningstema 9, at forretningsudvalget 

gerne vil rykke træffetidspunktet for 
beboere ved deres møder, så det ligger 

en halv time tidligere end nu. Derud-
over er der foretaget en præcisering af 
formålet med forretningsudvalgets mø-

de inden et blokrådsmøde. Den sidste 
ændring omhandler dagsordenen for 
møderne i forretningsudvalget. Stk. 6 

er konsekvensrettet i forhold til æn-
dringerne i Økonomiudvalgets ar-
bejdsopgaver. 

Afstemning Tema 9: 
Afstemningstema 9 vedtages med 14 

stemmer for, 3 stemmer imod og in-
gen blanke stemmer. 

6. Eventuelt 

Agnete/116A gør opmærksom på, at 

den verdenskendte Søren Hermansen 
fra Samsø kommer på besøg i Farum 
Kulturhus. 
 Arrangementet afholdes af aften-

skolen Netop – deltagelse koster 100 
kr. Dato for arrangementet er d. 22. 
september kl. 19 – 21.15. 

Lis/80F spørger, hvem Søren Her-
mansen er, og hvad han laver? 

Agnete/116A svarer, at han er for-

mand for energiakademiet på Samsø. 
De får en særlig opmærksomhed, da 
de har formået at blive energineutra-
le. 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 
ikke er flere spørgsmål eller bemærk-
ninger. Han takker for et godt møde 

og ønsker forsamlingen en fortsat god 
aften.  

 

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 1830 – 1930 
(se datoer i kalenderen s. 39) 

BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1800 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Berit 38 2.S  12-13 
Lis 80F  16 
Niels 112E  21 
Thomas 143F  24 
Gitte 165A  34 
Anette 456D  46 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 11 01.06.22 – 30.11.23 
Blok B 01.09.22 – 29.02.24 
Blok 33 01.03.22 – 31.08.23 
Blok 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 
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 
Mail: ojlindeskov@msn.com 

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 
Onsdag kl. 1100 
samt aften/weekend efter aftale. 
Kontaktpersoner: 
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 Anïk 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 



  

39 

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« 552 OG 553 

MP 552 husstandsomdeles 28.09.21 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

12.10.21 kl. 1200: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 553, der udkommer 26.10.21. 
 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 OKTOBER 2021 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1.    

2.    

3.    

4.    

5. BR-møde 19:00 SC 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11. BR-FU 18:30 – 19:30 SC 

12. 

Frist for MP 553 

BU 

BOU 

12:00 

13:00 – 14:00 

19:00 

SC 

SC 

SC 

13. FAU 14:00 SC 

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25. BR-FU 18:30 – 19:30 SC 

26. MP 553 husstandsomdeles 

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    



  

40 

 


