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DAGSORDEN MIDTPUNKTET 554 

til blokrådsmødet torsdag den 2. december 2021 kl. 1900 

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

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

 d. Andre udvalg 
5. Blokrådssager: 
 a. Driftsregnskab 2020-21 (s 16) 
 b. Lokale til 'I tråd med Verden' (s 20) 

 c. Træhegn mod gavle og spindeltrapper (s 21) 
 d. Køkkenlåger (s 25) 
6. Eventuelt 

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne 

 

INDHOLD MIDTPUNKTET 554 

 Side Indhold 

 3 Du kan vaske hver dag i december 
 4 Nyt budget – Ny bemanding – Ny i FU – Lys på! – Fremvisere  

– Nissen holder fri – Overførsler – Overblik – To udvalg færre 
 5 Ingen kontanter – Åbningstider hist og her  

– Glatte stier – Garagebure – Styr på varmen – Ækle kræ! 
 7 Tag et stik! Så takker alle vaccinerede. 

 8 Bureaukratisering af beboerdemokratiet 
 9 Tanker om husmøderegler 
 11 Vi skylder næsten en million på varmen! 
 12 Bolignetudvalget fratrådt 

 14 Ideer til Friarealudvalget 
 15 Ikke din kat? – Kontakt Katteprojektet! 
 15 Markedsføringsudvalget nedlægger sig selv 

 28 Vi har sparet mere end 1½ million på vandet 
 16 Blokrådssager 
 26 Referat af Blokrådsmødet 2. november 2021 
 36 Praktiske oplysninger 

CORONA-RETNINGSLINJER 

HUSK AT HOLDE DIG ORIENTERET OM 

GÆLDENDE CORONARETNINGSLINJER 
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ÅBNINGSTIDER 
JUL & NYTÅR 

VASKERI 
24. december åbent 

25. og 26. december åbent 
31. december åbent til kl. 16 

1. januar lukket 

EJENDOMSKONTOR 
23. december kl. 8 – 9 samt telefontid 

24. december lukket 
27. december telefontid 

28. december kl. 8 -9 samt telefontid 
29. december telefontid 

30. december kl. 8 – 9 samt telefontid 
31. december lukket 

BLOKRÅDSSEKRETARIAT 
22. december lukket 
23. december lukket 

Lukket mellem jul & nytår 
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 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG 
BUDGETMØDE I JANUAR – 2. UDKALD 

Der afholdes budgetmøde om driftsbudgettet 2022 – 2023 

Torsdag d. 13. januar 2022 kl. 19 i Servicecentralen. 

Budgetmødet er åbent for alle beboere i Farum Midtpunkt. 

KIG IND 

Der er nu fem beboere, der har meldt sig som interesserede i at 

drive Kig Ind videre. Forretningsudvalget og Økonomiudvalget 
har afholdt det indledende møde med Kig Ind. 
 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 . 

NYT MEDLEM TIL BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG 

Den 1. december 2021 var det egentlig Blok 45s tur til at stille med et medlem til 
Blokrådets Forretningsudvalg. Eftersom Blok 45 ikke kan stille med et medlem, 

er turen gået videre til Blok 44, som er adviseret herom. Funktionsperioden løber 
indtil ultimo maj 2023. 

REFLEKSER OG LYS I DENNE MØRKE TID 

Når man færdes på Vestblokgangstrøget og stierne i Farum Midtpunkt, 
kan det være svært at se kørende og hunde uden lys. Herfra skal der-
for lyde en opfordring til, at løbehjul, hunde mv. – ligesom cykler – ud-
styres med lys, så de bliver lettere at se for forbikørende. 

FREMVISERE 

Vi efterlyser fremvisere, som vil hjælpe med at fremvise boliger i Farum 
Midtpunkt til potentielle kommende lejere. Der er pt. 5, der har meldt 
sig, men vi vil gerne have flere. Meld jer til Blokrådssekretariatet, hvis I 

er interesseret i at deltage i dette. 

JULEFERIE I BLOKRÅDSSEKRETARIATET 

Nogle af jer kvikke beboere har sikket bemærket, at blokrådssekretæ-

rens navn afslører en familiær tilknytning til de af julemandens hjæl-
pere, der har særligt travlt i den søde juletid. Derfor er Sekretariatet 
lukket mellem jul og nytår, så fru Nissen kan passe sine juleforpligtel-
ser. Se nærmere om åbningstider på side 3. 

UDVALGSOVERFØRSLER FRA BUDGETÅR 2020-21 TIL 2021-22 

Udvalg Godkendt overførsel 

Strukturudvalget 150.000 kr. 

mailto:blokraad@farum-midtpunkt.dk
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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  2019/2020 2020/2021 2021/2022 

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 

TO UDVALG NEDLÆGGER SIG SELV 

Bolignetudvalget og Markedsføringsudvalg har valgt et nedlægge sig selv. Se deres 
artikler på side 12 (BNU) og side 15 (MFU) 
 

NYT FRA EJENDOMSKONTORET 
EJENDOMSKONTORET BLIVER KONTANTLØS 

Ejendomskontoret lukker deres kassebeholdning, så betaling for leje af hotelvæ-
relser og selskabslokaler fremadrettet sker via MobilePay. – 
– Såfremt beboere ikke kan håndtere MobilePay, vil det være muligt at lave en 

bankoverførsel. 
 Kassebeholdningen vil blive lukket med årets udgang. 

ÅBNINGSTIDER PÅ EJENDOMSKONTORET MELLEM JUL OG NYTÅR 

Julen rammer også Ejendomskontoret – se mere om åbningstider over jul og nyt-
år på side 3. 

Husk at melde opgaver ind i god tid, da håndværkerne også holder juleferie. 

VASKERI LUKKET OVER NYTÅR 

Se åbningstider på side 3. 

GLATFØREBEKÆMPELSE 

Farum Midtpunkt er af det offentlige pålagt en fejepligt, og det 
betyder, at vi skal have folk ude og glatførebekæmpe i tids-

rummet fra kl. 7 til 22, når der er risiko for glat føre. Fejeplig-
ten betyder, at vi skal være i gang med at rydde – ikke at hele 
Farum Midtpunkt skal fremstå ryddet fra kl. 7. Husk, at du 

både i og udenfor Farum Midtpunkt skal færdes efter forhol-
dene, om du er til bens, på cykel eller i bil. Det betyder også, 
at du skal holde dig til de steder på stierne og gangstrøgene, 
hvor der er ryddet. 
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ALLE DE ”SMÅ GRÅ” ILLUSTRATIONER 
… er skabt af Peggy og Marco Lachmann-Anke og downloadet fra pixabay.com. 

FÆLLES GARAGEBURE 

Alle låse i de fælles garagebure under blokkene er udskiftet fra nøgle til briklæser. 
Vi overgår til brug af briklæseren fra d. 15. november 2021. Alle brugere er vars-

let herom. Derudover er parkeringsbåse blevet opmærket i håb om at få bedre 
styr på burene. 

TIPS TIL VARMEFORBRUG 

Man sparer ikke på sin varmeregning ved kun at lade en enkelt radiator opvarme 
hele sin bolig. Dette kan i stedet medføre, at den varmer ekstra, idet den forsøger 
at kompensere for den varme, der ikke bliver afgivet fra de andre rum, hvor radia-
torerne er lukkede.  

 Man udnytter derfor varmen bedre samt skaber et bedre indeklima i boligen, 
hvis man  
✓ holder en stabil stuetemperatur og 
✓ benytter alle radiatorer i rummet/rummene. 

HVIS DU SER SKÆGKRÆ ELLER ANDRE SKADEDYR I DIN BOLIG  

Insektet og skadedyret skægkræ er kommet til Danmark, og det er også observe-
ret i nogle boliger i Farum Midtpunkt. Nedenfor kan du se, hvad du skal gøre, 

hvis du observerer skægkræ eller andre skadedyr i din bolig.  

 

 

     
 

DU SKAL 

• Kontakt altid Ejendomskontoret for 
råd og vejledning. 

• Ejendomskontoret vurderer heref-
ter, om der er behov for at rekvirere 
et skadedyrsfirma. 

FAKTA 

• Skægkræ er beslægtet med sølv-
fisken, men det er lidt større og 
bliver op til 2 cm. 

• Skægkræ er bedre til at kravle 
end sølvfisken og kan derfor og-
så findes på vægge, i skabe eller 
på reoler. 

• Skægkræ er glade for at opholde 
sig på varme, tørre og mørke 
steder som for eksempel under 

lister, i væggen, i små rum og i 
skabe. 

• Skægkræ formerer sig mere end 
sølvfisken, og findes derfor ofte i 

et større antal ad gangen. 

Skægkræ 
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Svar til Strukturudvalget 
Af Berit, 38 2.S 

Strukturudvalgets bekymring om 
manglende deltagelse i blokråds-
arbejdet (se »Midtpunktet« nr. 553, s. 

14) er ganske relevant – den deles af 
mange! Men at forlænge blokrådsmø-
derne med en omstændelig og tid-
krævende dokumentation af, hvordan 

hver enkelt bloks repræsentant(er) 
har stemt i hver enkelt sag, vil efter al 
sandsynlighed blot forlænge et i for-

vejen ofte langvarigt møde og resulte-
re i, at endnu færre beboere deltager. 

Såvel denne idé som artiklens antyd-

ning af, at flere mødedeltagere – både 
stemmeberettigede og ikke-stemme-
berettigede – kan have andre priorite-
ringer under mødet, end hvad der re-

laterer til mødets emner, er en util-
stedelig mistænkeliggørelse af alle 
blokrådsaktive beboere. 

 Blokrådsrepræsentanterne står til 
ansvar over for deres husmøde. Det 
må derfor formodes, at alle blokråds-
repræsentanter stemmer efter deres 

husmødes anvisning, og at de afrap-
porterer til deres husmøde efter blok-
rådsmødet – ikke mindst hvis resulta-

tet af afstemningen gik husmødets 
holdning imod. 

Det er også værd at bemærke, at 
blokrådsvalgte beboere til f.eks. bolig-

selskabets bestyrelse, i deres præsen-
tation i »Midtpunktet« lover at arbejde 
for blokrådets beslutninger. Om det 

så lykkes for dem eller ej, kan afhæn-
ge af faktorer, som hverken de eller 
Farum Midtpunkt har indflydelse på. 

Og at blande en deaktiveret afde-

lingsbestyrelse ind i sagen er aldeles 
irrelevant. Afdelingsbestyrelsen be-
står af beboere, der går fuldt og helt 
ind for Farum Midtpunkts blokråds-

struktur. Strukturen er juridisk gyl-

dig og har været det i mange år, jf. 

Almenboliglovens § 34, stk. 6, som 
lyder: ”Et afdelingsmøde kan beslutte 
at uddelegere afdelingsbestyrelsens 

og afdelingsmødets kompetence på en 
række områder til en eller flere bebo-
ergrupper.” 

Endelig kan ikke-stemmeberettigede 

mødedeltagere – såvel beboere og per-
sonale som inviterede gæster – delta-
ge i debatterne på blokrådsmøderne 
og dermed påvirke holdningerne. 

Lidt statistik 

En gennemgang af de seneste 24 
blokrådsmøder (dec. 2018 – okt. 

2021) viser, at gennemsnitligt 38% af 
de mulige 54 blokrådsrepræsentanter 
deltog i møderne. På to møder deltog 
kun 24%, mens der på fire møder del-

tog 50% eller derover. To blokke har 
helt undladt at deltage i blokrådsmø-
derne, mens flere kun er sporadisk 
repræsenteret, ofte med kun én 

stemmeberettiget. Fem blokke har 
konsekvent kun haft én blokrådsre-
præsentant i det omfang, de deltager i 

blokrådsmøderne. En enkelt blok har 
deltaget i alle møder med fuld repræ-
sentation. 
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Manglende eller mindsket repræ-
sentation kan ”skævvride” resul-
tatet af afstemningerne, fordi 
blokke med kun én stemmebe-

rettiget blokrådsrepræsentant jo 
så ikke til fulde kan tilkendegive 
sin bloks holdning. 

En opfordring 

I stedet for mistænkeliggørende doku-

mentation skal der lyde en kraftig op-
fordring til alle blokke om at afholde 
husmøder, stemme om blokrådssa-

gerne, møde op med begge jeres re-
præsentanter (i blok A’s tilfælde alle 
fire) til blokrådsmøderne, deltage i 

debatterne og afgive jeres stemmer … 
og i øvrigt efterfølgende fortælle jeres 

beboere, hvad der skete på blok-
rådsmødet, både under debatterne 
med ejendomskontoret, udvalgene og 

eventuelle inviterede gæster, og i for-
bindelse med blokrådssagerne. 

At nogle blokke ikke – eller kun spo-

radisk – deltager i blokrådsmøderne, 
er selvfølgelig ærgerligt. Men det be-
tyder jo ikke nødvendigvis, at I bare 
bor her og slet ikke kender hinanden. 

Der kan sagtens være et livligt nabo-
skab og et velfungerende og blom-
strende beboerdemokrati hjemme i 
blokken. Ikke et ondt ord om det … 

men vi savner jeres deltagelse i de 
beslutninger, som vedrører hele Fa-

rum Midtpunkt og dermed også jer. 
  

 

Blokkens Beboerdemokrati 
Af Strukturudvalget 

I bladet Midtpunkt nr. 553 konklude-
rede vi, at ejerskab til de beslutnin-
ger, der træffes på Blokrådsmødet, 
forudsætter, at alle kan se, hvad hver 

blok har stemt, og at blokkens stem-
meandele, mest retfærdigt, fremføres 
af en stemmeberettiget Blokråds-
repræsentant. 

Fokus flyttes nu til hver  

bloks beboerdemokrati: 

… hvor et lovbestemt sæt grundregler 

sikrer, at Blokkens lejemål har 
stemmeret til afgørelse af sager og lige 
adgang til fællesrum og tilhørende 
inventar, der er finansieret af blok-

kens konto, hvortil hvert lejemål i den 
enkelte blok bidrager med 21 kr. hver 
måned. Lejernes brug af værende fa-
ciliteter må derfor ikke pålægges et 

gebyr. Udlån til enkelte aktiviteter 
kan forudsætte et krav om indbeta-
ling af et depositum, der tilbagebeta-

les, når regler og bestemmelser for 
udlånet er overholdt. 

Farum Midtpunkts ”Grundlov og 
Blokrådets Forretningsorden” inde-

holder ikke en beskrivelse af reglerne 
for beboerdemokratiets fundament, 
Husmødet. Derfor dette forslag til 
husmøde §§. At reglerne ikke allerede 

findes på tryk kan skyldes, at det op-
rindelige initiativ til oprettelsen af 
Blokrådet voksede ud af datidens fæl-

lesskabers bevidste fastholdelse af de 
demokratiske værdier.  

Der findes allerede vedtægter i hver 
enkelt blok. Derfor vil det være op til 

blokken at revidere værende regler og 
bestemmelser ud fra et sæt overord-
nede regler vedtaget af Blokrådet, ba-
seret på det endelige resultat af dette 

forslag. Det vigtige er, at reglerne ind-
skrives i Grundloven for Farum Midt-
punkt. 
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Forslag til regler for husmødets 
demokratiske opbygning: 

Ændring/tilføjelser af Farum Midt-
punkts ”Grundlov § 3” 

Gældende stk. 1 

Blokrådet består af 2 repræsentanter 
fra hver blok. Undtaget herfra er: Fami-
lieboligerne i blok 12 og 13, der har sta-
tus af en enhed med 2 repræsentanter i 
blokrådet, og vestblok A, der har 4 re-
præsentanter. Hver repræsentant har 
en stemme. BR-repræsentanterne væl-
ges af de enkelte husmøder. 

Forslag nyt stk. 1 

Blokrådet består af 1 BR-repræsentant 
med 2 stemmeandele fra hver blok. 

Undtaget herfra er: blok 12 og 13, der 
hver har 1 repræsentant med 1 stem-

meandel og vestblok A, der har 1 re-
præsentant med 4 stemmeandele. BR-
repræsentanterne vælges på husmødet 

blandt blokkens beboere. 

Gældende stk. 2 

Valgmetode og funktionsperiode for de 
enkelte blokrådsrepræsentanter afgør 
hver blok (husmøde) suverænt. 

Forslag nyt stk. 2 

Husmødet konstituerer sig med den 
ledelsesform og de vedtægter, det finder 

rigtigst. Det skal af blokkens vedtægter 
fremgå efter hvilke regler beslutninger 

træffes, herunder tidspunktet for mø-
deindkaldelse og dagsorden, med be-
stemmelser om form for beskrivelse af 

interne sager og BR-sager. 

Forslag nyt stk. 3 

Husmødet vælger, ud af de lejemål der 
er tilknyttet husmødet, sine blokråds-

repræsentanter i henhold til besluttede 
vedtægter. 
 Hver blok vælger ligeledes en kasse-

rer og en revisionsansvarlig, samt en 
fast repræsentant, som kontaktperson 

mellem husmødet og Blokrådet, KAB, 
og Furesø Boligselskab. Kassereren har 
ansvaret for de penge, der hver måned 

indbetales af blokkens/husmødets le-
jemål til husmødets konto, samt væ-

rende bank og kassebeholdning. 

Forslag nyt stk. 4 

For at sikre en juridisk gyldighed og en 
beskyttelse af mindretallet, skal ved-
tægternes regler og bestemmelser for 

husmøde/blok godkendes af BR-FU. 

Forslag nyt stk. 5 

Husmødet i den enkelte blok kan træffe 
beslutninger, i henhold til gældende 

BR råderetsreglement, om udnyttelse 
og indretning af blokkens indre gang-
strøg og de heri af husmødet tidligere 

indrettede fællesrum. Anvendelse af 
penge fra blokkens beholdning, kan 

kun ske efter godkendelse på et internt 
husmøde. Pengene kan kun bruges til 
fællesrums vedligeholdelse, nyanskaf-

felser, og fælles arrangementer i blok-
ken. Blokkens lejemål har lige adgang 
til fællesrum 

og tilhørende 
inventar, der 

er finansieret 
af husmødets 
konto, i hen-

hold til hus-
mødets ved-

tægter og or-
densregler.  
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SÅDAN VAR VARMEFORBRUGET – I OKTOBER 
Af Teknik/Miljø Udvalget 
 

 

Kilde: KAB, Ressourceadministration 

Forbrug i oktober: 

Forbrug 1.813 MWh 

Budget 1.739 MWh 
Merforbrug   74 MWh 

Samlet forbrug pr. ultimo oktober: 

Forbrug januar-oktober 18.204 MWh 

Budget januar-oktober 17.519 MWh 
Merforbrug  685 MWh 

 
Oktober blev en smule mildere end 

normalt, med en middeltemperatur 
på 0,9 °C over normalen for måneden 
(DMI). Forbruget er 9,6 % over måne-

dens budget. 
 Det samlede MWh merforbrug i 
2021 udgør pt. 3,9 % i forhold til det 
forventede. 

 Vi kan konstatere, at der hver må-
ned siden maj har været et merfor-
brug af varierende størrelse. Det ser 

ud til hovedsageligt at være produkti-

onen af varmt vand, som er under-
vurderet i budgettet. KAB ser på sa-
gen.  
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Forventet Aktuelt 2020

Akkumuleret økonomi  
pr. 31. oktober 2021: 
Fjernvarmeudgift: 10.067.649 kr. 
Opkrævet aconto: 9.097.230 kr. 
Underskud: 970.419 kr. 

MWh = Megawatt timer 
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Bolignetudvalget nedlægger sig selv 
Af Michael, Esben og Leif, Bolignetudvalget (BNU) 

Bolignetudvalgets medlemmer fratræder med øjeblikkelig virkning 

Kære BR 

Der har i lang tid været misforståelser 
imellem BR og Bolignetudvalget. 

• BNU mente, de arbejdede under 
det gamle kommissorium, indtil 
det nye var godkendt eller forka-

stet af BR-FU / BR. 

• BNU forventede, at deres møde-
referater fra de sidste mange år – 
løbende tilsendt Blokrådssekreta-
riatet – automatisk blev videre-
sendt / kommunikeret til BRFU, 

som dermed ville være informeret 
om BNUs arbejde. 

• BNU modtog henvendelse fra Sto-
fa omkring eventuelt skifte af TV-
leverandør til FM. Lige efter de 

indledende drøftelser, blev alle 
ramt af Corona. Kontakten blev 
genoptaget for et par måneder si-
den og udmøntede sig i det frem-

sendte debatindlæg bragt i »Midt-
punktet« oktober 2021 (552). 
Desværre havde medlemmerne 
fået BR-mødedatoen noteret for-

kert, derfor dukkede ingen med-
lemmer op. Det beklager BNU 
meget til BR. 

• Blokrådssekretariatet videresend-
te flere henvendelser fra Fiber-

Team til BNU, for at vi kunne af-
klare, hvad FiberTeam havde at 
tilbyde. Vi har afholdt flere møder 
med FiberTeam, for at kunne for-

tælle BR, hvad FiberTeam kan 
tilbyde Farum Midtpunkt. 

• BNU har på hvert eneste møde 
med hhv. STOFA og FiberTeam 
forklaret og pointeret, at BNU ik-

ke har tegningsret, forhandlings-
ret eller andet, end muligheden 
for at stille BR-forslag til BR. 

 
• BNU har i perioden, fra Parknet 

blev leverandør og til dags dato, 
været officielt eller uofficielt bin-
deled imellem beboernes proble-

mer med internet og TV, for det 
meste udenfor normal åbningstid 
på ejendomskontoret. I den rolle 

har BNU afhjulpet problemer, så 
vidt muligt, jfr. det gamle kom-
missorium og interessen for at 
sikre, at beboerne også har haft 

stabilt internet udenfor både 
ejendomskontorets og Parknets 
almindelige åbningstider. Dette 
har kunnet lade sig gøre, fordi 

Parknet har stillet direkte tele-
fonnummer til vagthavende tek-
nikker til rådighed for BNU. Dette 

gives normalt kun til betroede 
personer i en boligorganisations 
bestyrelse. 

• BNU har fremlagt de tilbudte pri-
ser fra STOFA i debatoplægget, og 
dermed haft fuld åbenhed om-

kring BNUs arbejde. 

• BNU har stillet forslag til næste 
års budget, på to ting:  

• 1 boks til beboertest af deres for-
bindelse, for at gøre det så sim-
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pelt som muligt for en beboer at 
tjekke kvaliteten af sin internet-
forbindelse. 

• Betaling af den dropboks, som er 
betalt privat pt. Dropboksen in-
deholder de udleverede blåteg-
ninger af hele internetinstallatio-
nen i FM og fylder ca. 1 GB. Ind-

holdet blev delt med Parknet, da 
de skulle indtræde som leveran-
dør. Blåtegninger blev scannet til 
elektronisk format på BNUs for-

anledning og blev udleveret fra 
ejendomskontoret, og ejendoms-
kontoret har konstant haft fuld 

adgang til dropboksen (uanset 
om de har vedligeholdt den in-
formation eller ej). 

• BNU har fået tilbud (til Farum 
Midtpunkt) fra både STOFA og 
FiberTeam, på at få en løsning til 

at få lagt fiber ind i hver lejlighed, 
“gratis”, imod afgivelse af ejer-
skabet på fiberinstallationen. Der 

er en masse forskellige tekniske 
muligheder og begrænsninger, alt 
efter hvordan man snakker med 
hhv. STOFA og FiberTeam. BNU 

har ikke indgået nogle aftaler (da 
BNU udmærket er klar over, at 
BNU IKKE er tegningsberettiget). 
BNU mener dog, at Farum Midt-

punkt fortjener det bedste inter-
net og infrastruktur, og skal der-
for gøre BR opmærksom på, at 

der pt. er en mulighed for at skif-
te vores aldrende infrastruktur 
for internetforbindelse ud med en 
langtidsholdbar fiberløsning, med 

en potentiel “besparelse” på 9-15 
million i den rene installations-
pris hos hhv. STOFA og Fiber-
Team (som er et datterselskab af 

Global Connect). Det ville have 

givet beboerne mulighed for efter-
følgende at have frit valg af inter-
netleverandør og hastighed, pt. 

imellem 7 forskellige firmaer, 
hvilket har været meget efter-
spurgt af nogle beboere. 

• BNU har i meget lang tid (måne-
der) afventet tilbagemelding fra 

BRFU / KABs juridiske afdeling 
omkring indhold i det nye frem-
sendte kommissorium. Den blev 
endelig fremsendt på et tids-

punkt, hvor BNU havde planlagt 
møder med andet fokus. BNU’s 
medlemmer har derfor ikke haft 

tid eller mulighed for at skrive på 
et nyt kommissorium, før dags 
dato. 

BNU havde i dag aftalt møde om at 

skrive et nyt kommissorium, som 
samtidig ville ændre udvalgets status 
fra lukket til åbent.  
 Efter at have læst sidste referat fra 

BR, suppleret med viden fra delta-
gende beboere i en del BR-møder det 
sidste års tid, føler BNU’s medlem-

mer, at den langvarige negative hold-
ning til BNU - fra en del af BR-
medlemmerne - gør det utroligt svært 
at fortsætte BNUs frivillige arbejde, 

uanset om et nyt kommissorium bli-
ver godkendt.  
 Derfor vælger BNU-medlemmerne 
Michael Quist, Esben Mortensen og 

Leif Pedersen dags dato at fratræde 
BNU. 

Med venlig hilsen 

Michael Quist, Esben Mortensen og 
Leif Pedersen 

04.11.2021   
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Tanker om et biodiversitetsprøvefelt 
Fra husmødet i Blok 21 den 28. oktober 2021 

Biodiversitet 

Biodiversitet er et klimapolitisk værk-
tøj, der skal bruges strategisk for at 

forbedre bebyggelsens grønne områ-
der. Det er indlysende, at vi har re-
serveret store fælles nyttegræsarealer 
til beboernes aktiviteter. På den bag-

grund vil de store markarealer mel-
lem blokkene være oplagte som frem-
tidens biodiversitetsområder. 

Et godt valg er markarealet i P-niveau 
mellem nordenden af blok 21 og 22 
som et egnet sted til at afprøve pro-
jektet: Vild Med Vilje. 

Det er et begrænset areal, der om-
kranser den nye gennemgang fra Fre-
deriksborgvej til stisystemerne. 

Besøgende oplever generelt Farum 
Midtpunkt som en bebyggelse med 
velholdte udearealer, men markarea-

lerne mellem blokkene er i dag et 
ukrudtsvildnis, hjemsøgt af rotter og 
med allergifremkaldende birketræer. 
Det oplever de beboere, der bruger 

den brede sti med trædebjælker igen-
nem ”beplantningen”. 

Fremtiden er ikke små blomsterbede, 

men en total omlægning af de store 
markarealer mellem blokkene, der 
kan skabe biodiversitet. 

Opfordring: 

Blokkene har indflydelse på, hvor 
prøvefeltet placeres – og på fremtiden. 
  

 

'Vild med Vilje' 
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Hvad katten?! 
Af Asger, Katteprojektet 

Hvis man på en eller anden måde 
kommer i besiddelse af en kat, man 
ikke ejer, og man ikke ved, hvad man 

skal gøre med kræet! 

Så er det en rigtig god ide at spørge. 

Hvor kan man henvende sig: 

Katteprojektet  tlf. 40 35 03 09 

Ejendomskontoret  tlf. 44 34 09 10 
Evt. sekretariatet  tlf. 30 51 91 83 

Det er ikke sikkert, at Facebook, Wi-

kipedia eller Instagram kommer med 
det rigtige svar. Der er tale om lovgiv-
ning omkring både strejfende dyr og 
dyrevelfærd. 

Her er Katteprojektet de lokale eks-
perter, som i samarbejde med Inges 
Kattehjem sikrer, at alle optagne dyr 

får den bedst mulige faglige behand-

ling og ikke bliver sluppet løs i en 
verden, hvor de ikke er ønsket. 

Vi er med tiden blevet helt gode til at 

læse øretatoveringer, og vi har også 
chiplæser, så vi kan læse chips. Så vi 
kan med stor sikkerhed finde den ret-
te ejer og få dyrene tilbage til deres 

hjem.  

 

Markedsføringsudvalget nedlægger sig selv 
Af Blokrådets Forretningsudvalg 

Markedsføringsudvalget har den 11. 
november rettet henvendelse til 

driftsledelsen samt orienteret Blok-
rådssekretariatet om, at de den 2. 
november har afholdt et ekstraordi-
nært møde i udvalget. Deres tilbage-

melding lyder som følger: 

”Blokrådets Forretningsudvalg har 
bedt om vores stillingtagen til om ud-

valget skal fortsætte. Selvom det ikke 
er en del af forretningsudvalgets kom-
missorium at tage stilling til den 
slags spørgsmål, har vi valgt at dis-

kutere vores udvalgs fremtid. 

Efter en grundig diskussion har vi i 
overensstemmelse med vores kom-
missoriums bestemmelser besluttet, 

at udvalget opløses med øjeblikkelig 

virkning, samt at de reserverede mid-
ler tages til indtægt i indeværende års 

regnskab. 

Alle planlagte møder bliver hermed 
aflyst.” 

Kommentar fra  

Blokrådets Forretningsudvalg 

I henhold til Markedsføringsudvalgets 
kommissorium er det udvalget, som 

er tovholder på det årlige Åbent Hus, 
men med vedtagelse af Blokrådssag 
553.c blev det besluttet, at pengene 
til Åbent Hus ikke afsættes under 

udvalget, men derimod kommer til at 
fremgå som en særskilt post i budget-
tet. Derudover er det driften og sekre-
tariat, der plejer at være tovholder på 

arrangementet.  
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BR-sag 554.a:  
Driftsregnskab 2020-21 

Forslagsstiller: KAB 

Sammen med dette nummer af bladet 

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

Bemærk! Driftsregnskabet viser et 

underskud på 2.440.356 kr., som 
overføres til konto for resultat. 

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

det hentes enten på Ejendomskonto-
ret, i BR-sekretariatet eller på Farum 
Midtpunkts hjemmeside. Du kan og-
så rekvirere det i elektronisk form ved 

at sende en mail til blokraad@farum-
midtpunkt.dk. 

Eventuelle spørgsmål til regnskabet 

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

Driftsregnskabet vil ikke blive gen-
nemgået punkt for punkt på blok-

rådsmødet, men der kan selvfølgelig 
stilles spørgsmål til driftschef Bettina 
Jarl Darlslund og økonomimedarbej-

der Anne Brønnum Kristensen fra 

KAB. 

I nedenstående gennemgang redegø-
res for regnskabets vigtigste punkter. 

Stamoplysninger om bebyggelsen 

Farum Midtpunkt havde i regnskabs-
året 2020-21 1.580 boliger, heraf 26 
ungdomsboliger. 

Under erhvervslejemål hører lægerne, 
tandlægen, Nærbiksen og Spisehuset. 
Herudover er der institutioner, fælles-
faciliteter, garagebure og lagerrum 

mv. 

UDGIFTER 

Nettokapitaludgifter 

Ydelsen på 26.524.504 kr. dækker 
ydelse på oprindelige lån på 452.956 
kr. og 26.071.549 kr. er ydelse til 
udamortiserede lån. Ydelsen er bud-

getteret til 26.504.000 kr. 

Offentlige og andre faste udgifter 

Ejendomsskatterne er ca. 210.000 
kr. lavere end budgetteret. Dette skyl-

des at reguleringsprocenten for 
grundskyld i 2021 = 0. I budgettet for 
2020/21 er der regnet med en 7 %-

stigning. 

Vandafgiften (inkl. miljøafgift) er 
budgetteret til 1.000.000 mio. kr. Ud-
giften er ca. 843.00.000 kr. lavere 

end budgetteret. 

Renovation (inkl. miljøafgift) er bud-
getteret til knap 5.334.000 kr. Udgif-
ten er ca. 119.000 kr. mindre end 

budgetteret. 

Forsikringer er ca. 50.000 kr. større 
end budgetteret. 

mailto:blokraad@farum-midtpunkt.dk
mailto:blokraad@farum-midtpunkt.dk
mailto:blokraad@farum-midtpunkt.dk
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Afdelingens energiforbrug er ca. 

346.000 kr. mindre end budgetteret.  

Administrationsbidrag til Furesø 
Boligselskab er administrationsbidra-

get til KAB samt udgifter til drift af 
Furesø Boligselskab. Udgiften er ca. 
15.000 kr. mindre end budgetteret.  

De offentlige og andre faste udgif-

ter er på 28.068.298 kr. mod budget-
tets 30.549.000 kr. 

Variable udgifter 

Renholdelse er budgetteret med 

16.018.000 kr., og her er en bespa-
relse på ca. 1.430.000 kr. 

På side 10 – note 4 i det store regn-

skab – specificeres udgifterne således: 

Ejendomsfunktionærer: lønninger til 

”gårdmænd”, personalet på ejen-
domskontoret, andet driftspersonale 
samt kommunikationsmedarbejder. 

Der er også indtægter på denne kon-
to: f.eks. refusion af løn ved sygdom 
og kurser. På kontoen bogføres også 
overarbejdstimer i forbindelse med 

snerydning samt udgifter til sikker-
hedsorganisation og fællestillids-
mand, arbejdsskadeforsikring, sund-
hedsforsikring, pension, m.v. Er ca. 

55.000 kr. mindre end budgetteret. 

Rengøring: dækker primært udgifter 
til rengøring af indre gangstrøg, spu-

ling af spindeltrapper, rengøringsfir-
maer, vinduespudsning mv. En stig-
ning på ca. 1.346.000 kr., hvilket ho-
vedsageligt skyldes ekstra rengøring 

og afspritning på grund af Covid-19 
og rengøring af indre gangstrøg. 

Drift af maskiner: indeholder udgifter 
til diesel, vejsalt, urea og vægtafgifter. 

Er ca. 146.000 kr. mindre end bud-
getteret.  

Snerydning og udryddelse af skade-

dyr er der brugt ca. 146.000 kr. min-
dre en budgetteret. 

Renholdelse diverse: udgifterne er ca. 
56.000 kr. mindre end budgetteret. 

Planlagt og periodisk  
vedligeholdelse og fornyelser 

Udgifterne er afholdt og dækket af 
afdelingens henlæggelser. 

I 2020-2021 er budgetteret med 
39.237.000 kr. til formålet – der er 
brugt 31.220.640 kr. 

Istandsættelse ved fraflytning mv.  

Udgifterne (B-ordning) dækkes af 
henlæggelser. 
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Der er afholdt udgifter for 2.465.902 

kr. til den del af istandsættelsen, som 
afdelingen skal betale i fraflyttede lej-
ligheder. Beløbet er dækket af hen-

læggelser.  

Kontoen til indvendig vedligeholdelse 
vedrører den enkelte lejligheds indivi-
duelle vedligeholdelseskonto. Kontoen 

kan anvendes til male- og gulvlake-
ringsarbejder. 

På kontoen til indvendig vedligehol-
delse er anvendt 1.230.663 kr. Belø-

bet er dækket af henlæggelser. 

Særlige aktiviteter 

Drift af fællesvaskeri 

Udgifterne udgør 336.488 kr. mod 
budgetterede 418.000 kr. Indtægter-
ne (brugerbetalingen) har været på 
753.872 kr.  

Ikke alle udgifter vedrørende vaskeri-
et er medtaget, f.eks. vand- og vedli-
geholdelsesudgifter. Det vil sige, at 
overskuddet/nettoindtægten på 

417.284 kr. ikke er retvisende i for-
hold til omkostningerne ved at drive 
vaskeriet. 

Drift af møde- og selskabslokaler 
Udgifterne udgør 101.815 kr. mod 
budgetterede 127.000 kr. Lejeindtæg-
ten er på 15.000 kr.   

Også her gælder det, at ikke alle om-
kostningerne ved at drive selskabslo-
kalerne er udgiftsført. Det vil sige, at 
underskuddet på 86.815 kr. ved at 

drive selskabslokalerne angiveligt er 
lidt større end anført.  

Diverse udgifter 

Udgifterne er på 1.195.951 kr. mod 
de budgetterede 1.816.000 kr. 

Kontoen dækker udgifter til beboer-

demokratiet med mere. På side 12, 
note 9 er udgifterne udspecificeret. I 
lighed med tidligere år er diverse ud-

gifterne mindre end budgetteret. 

Afsat til uforudsete udgiftsstignin-
ger er udelukkende et budgettal og 
anses for at være en buffer for even-

tuelle prisstigninger. 

Variable udgifter udgør 19.359.048 
kr. mod budgetteret 21.896.000 kr. 

Henlæggelser 

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

pr. m². 

På side 13 – note 10 og 11 i det store 
regnskab – er en specifikation på 
henlæggelserne. 

De samlede henlæggelser er på 
45.784.616 kr.  

De samlede ordinære udgifter er på 
120.736.466 kr. 

Ekstraordinære udgifter 

Ydelser vedrørende lån til forbed-
ringsarbejder er 804.066 kr. mod 

budget på 804.000 kr.  

Afskrivning på forbedringsarbejder 
er større end budgetteret. 

Ydelser vedr. lån til bygningsskader 

er ca. 2.428.746 kr. mindre, som dels 
skyldes mindre indeksering og dels 
omlægning af lån. 

Tab ved fraflytning og lejeledighed 

er dækket af henlæggelser og disposi-
tionsfond. 
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Renteudgifter beløber sig til 

4.859.085 kr. Dette er hovedsageligt 
renteudgifter på byggelån og renteud-
gift på mellemregning (negativ rente 

på indestående). 

Korrektioner fra tidligere år udgør 
32.777 kr. og består af lejerefusioner,  

De ekstraordinære udgifter på  

66.217.364 kr. er ca. 2.485.364 kr. 
større end de budgetterede  
63.732.000 kr. 

De samlede udgifter er på i alt 

186.953.829 kr. mod et budget på 
188.453.000 kr. 

INDTÆGTER 

Ordinære indtægter 

Boligafgifter og leje på 157.588.245 

kr. er husleje for boligerne, hyblerne, 
erhvervslejemål, institutioner, kældre 
og garagebure mv. 

Renteindtægterne er kun renteind-
tægter af frivillige forlig 35.727 kr. og 
renter vedr. byggelånskonti, da der er 

negativ rente af indestående, som 
medfører en renteudgift. Der var dog 
budgetteret med 2.980.000 kr.  

Andre ordinære indtægter udgør 

leje af antenneplads, som har givet os 
en indtægt på 74.355 kr. 

Med indtægterne fra vaskeriet og sel-

skabslokalerne kommer de ordinære 
indtægter op på 159.215.183 kr., 
hvilket er ca. 3,300.000 kr. mindre 
end budgetteret. 

Ekstraordinære indtægter 

Driftssikring og anden løbende sær-
lig driftsstøtte er ca. 1.308.000 kr. 

mindre end budgetteret. 

Korrektioner tidligere år – 669,448 
kr. består af diverse erstatninger fra 
beboere, og indgået vedr. tidligere af-

skrevne fordringer. 

Ekstraordinære indtægter udgør 
25.298.290 kr. mod de budgetterede 
25.937.000 kr. 

Samlede indtægter udgør 
184.513.473 kr. mod 188.453.000 kr. 

Årets underskud udgør 2.440.356, 

som vil blive afskrevet over de tre næ-
ste år via budgettet. 
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BALANCEN 

Består af aktiver (tilgodehavender) og 
passiver (henlæggelser og gæld) – og 
er et øjebliksbillede af Farum Midt-

punkts økonomi. 

Huslejekonsekvenser 

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

Afstemningstema: 
Blokrådet tager driftsregnskabet for 
2020-21 til efterretning. 

 
BR-sag 554.b:  
Lokale til 'I tråd med Verden' 

Forslagsstiller:  
Blokrådets Forretningsudvalg 

I Tråd Med Verden (ITMV) er en soci-

aløkonomisk virksomhed, drevet af 
Foreningen I Tråd Med Verden. ITMV 
driver tekstilværksteder i boligområ-
der, hvor de arbejder med syning, 

broderi, plantefarvning og upcycling 
af kasserede tekstiler. Produkterne 
sælges til virksomheder og private og 
indgår desuden i kunstprojekter, 

samarbejder med museer mm. 

 Værkstedsarbejdet er omdrejnings-

punkt for at skabe jobmuligheder, 
netværk og livskvalitet for menne-
sker, som har mistet fodfæste på ar-

bejdsmarkedet. ITMV samarbejder 
med jobcentre om praktik- og afkla-
ringsforløb for ledige borgere, og an-
sætter løbende medarbejdere i fleks-

job eller småjob i produktionen. Også 
beboere fra afdelingen ansættes på 
værkstederne. 

Samtidig er formålet at være en lokal 

ressource i boligområderne, der dan-
ner fællesskaber og aktiviteter om-
kring tekstilhåndværket. 

 Gennem bl.a. fonde laver de også 
lokale projekter i boligområderne, fx 
”Bæredygtigt Fællesskab” i Lundtof-
tegade, hvor beboere kan lære at re-

parere tøj og deltage i aktiviteter om-
kring genanvendelse af tekstiler. 

Boligforeningen spiller en vigtig rolle 
og bidrager med lokaler, netværk og 

sparring og et særligt kendskab til 
området og beboerne. 

ITMV bidrager med og tilbyder: 

• Et værksted der er åbent 2-3 dage 
om ugen (til en begyndelse) 

• Et værksted der fungerer som ar-
bejdsplads med fokus på at udvik-

le de enkeltes kompetencer, give 
succesoplevelser og skabe et 
stærkt arbejdsfællesskab 

• ITMV bemander værkstedet med 
designfaglige og socialfaglige med-

arbejdere, som står for ledelse af 
produktion, vejledning af borgere, 
tæt samarbejde med jobcentret og 
lokal samskabelse 

• Lokale frivillige knyttes til værk-
stederne som medhjælpere og lo-

kal netværksdannelse 
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• ITMV sørger for materialer, udvik-
ling af produkter samt afsætning 
på webshop og til virksomheds-

kunder 

• ITMV opsøger lokale virksomheder 
i Farum og omegn med henblik på 
partnerskaber om produktion og 
jobskabelse 

• Målsætningen er, at værkstedet i 
løbet af det første år kan ansætte 

mindst 1 fleksjobber samt 2 små-
jobbere og løbende hente ekstra 
ressourcer ind ved store ordrer 

ITMV har brug for: 

• Lokaler: 50-100 kvm (til brug i 
dagtimerne/kan deles med andre) 
med adgang til toilet, køkken og 
mødelokale. 

• Samarbejde med lokale medarbej-
dere/aktører i området. 

• Opbakning fra afdelingsbestyrelse 
og beboere. 

• Samarbejde med kommu-
ne/jobcenter om visitation af bor-

gere – løbende 15 borgere til en 
ugepris på ca. 1300 kr. pr. borger. 

Huslejekonsekvenser 

Etableringsomkostninger: ca. 50.000 

kr. til symaskiner, arbejdslamper, op-
bevaringskasser, sakse og diverse til-
behør. 
 Furesø Boligselskab har tilkendegi-

vet at støtte etableringsdelen af sa-
gen, så der skal alene tages stilling til 
brug af lokale. 

Afstemningstema: 
Blokrådet afsætter lokalet lige nord 
for Nærbiksen til formålet. Lokalet 
står i forvejen tomt, da projektet om 
et værested er ophørt. Blokrådet op-

fordrer til at få etableret et samarbej-
de med eksempelvis Nørklerne. 

BR-sag 554.c: Træhegn mod gavle 

og spindeltrapper 

Forslagsstiller: Boligudvalget 

 
Hegn ved spindeltrappe i  

B/C lejligheder eller mod sti 

På BR-møde 549 rejste Boligudvalget 
BR-sag 549.d: Træhegn – Afskærm-
ning mod spindeltrapper og gavle. 

Med sagen lagde Boligudvalget op til 

en udvidelse af råderetskataloget 
(udenfor boligen) med mulighed for 
opsætning af afskærmning mod spin-
deltrapper og ved gavle i B/C-

lejligheder i terrassehusene. 

Til sagen blev der fremsat og vedtaget 
et udsættelsesforslag, som er gengivet 

nedenfor. 

Afstemningsvejledning 

Af det vedtagne udsættelsesforslag 
fremgår det, at såfremt sagen foran-

lediget af udsættelsesforslaget ikke 
vedtages, så stemmes der om den op-
rindelige sag (BR-sag 549.d). Derfor 
genfremsættes den oprindelige sag 

også herunder med sit eget afstem-
ningstema (afstemningstema 2). Så-
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fremt afstemningstema 1 ikke vedta-

ges, så stemmes der altså om afstem-
ningstema 2.  

 
Hegn kan opsættes i gavl  

mod sti i B/C lejligheder 

Udsættelsesforslag 

Fremsat af Blok A, Blok 25 og Blok 34 

Vi mener, det er forkert at pålægge de 
enkelte beboere i de berørte lejligheder, 
den udgift, det er at få opsat et træ-
hegn. 

Det burde være en driftsopgave, som 
finansieres kollektivt. Herved vil vi op-
nå, at beboerne i de berørte boliger ikke 
er dårligere stillet end de øvrige beboe-

re. 

Træhegnene ved de omtalte boliger er 
med til at: 

• Skabe tryghed 

• Værne om privatlivet på terrassen 

• Afskærme mod lys fra spindeltrap-

per 

• Afskærme mod aktiviteter på trappen 

eller ved gavlene 

• Skabe arkitektonisk sammenhæng, 

idet Farum Midtpunkt kommer til at 

fremstå mere ensartet 

På baggrund af ovenstående argumen-
ter mener vi, at træhegnene skal opføres 
ved alle de lejligheder, der ligger ud til 
en spindeltrappe eller i gavlen både i 
terrassehusene og i vestblokkene. 

Med dette udsættelsesforslag  

ønskes følgende belyst: 

1. Hvor mange hegn drejer det sig om?  

2. Hvad er prisen for etablering af hegn 

til de omtalte boliger?  

3. Hvad er udgiften til drift af disse? 

4. Hvordan håndteres udgiften? 

Den videre proces 

Såfremt dette udsættelsesforslag vedta-
ges, rejses sagen igen, efter driften har 
belyst spørgsmålene ovenfor.  

Vi mener, at den oprindelige sag 549.d 
også bør rejses igen, når sagen foranle-
diget af udsættelsesforslaget rejses. 
Dette for at sikre, at Blokrådet får mu-
lighed for at vedtage, at træhegnene 
fortsat kan blive en del af råderetskata-
loget, hvis sagen foranlediget af udsæt-
telsesforslaget forkastes. 

Dette er bl.a. vigtigt, da opsætning af 
træhegnet er nødvendig for at få opsat 

et kattehegn i de omtalte lejligheder 
(Jf. BR-sag 549.e). 

Besvarelse på spørgsmål  
i udsættelsesforslaget 

Driftens besvarelser til spørgsmålene 
i udsættelsesforslaget fremgår herun-
der. 

1. Hvor mange hegn drejer det sig om?  

Der er optalt 222 boliger i alt i hhv. 
terrassehusene og vestblokkene, der 

ligger ud til en spindeltrappe eller 
gavl. 
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2. Hvad er prisen for etablering af hegn 

til de omtalte boliger? 

Der er indhentet en pris på etablering 

lydende på i alt 845.138 kr. inkl. 

moms. 

3. Hvad er udgiften til drift af disse? 

Vedligeholdelsen af hegnene bliver fore-

taget af beboeren i lighed med terras-

seadskillelser. Det vil sige, at Ejen-

domskontoret indkøber træbeskyttelse 

og pensler, som udleveres til beboeren, 

der selv udfører malerarbejdet. Såfremt 

forslaget vedtages, skal dette indskri-

ves i afdelingens vedligeholdelsesreg-

lement. 

Den årlige udgift forbundet med vedli-

geholdelse er skønnet til 20.000 kr. Det 

forventes, at hegnene har en levetid på 

15 år. Udgiften til udskiftning af træ-

hegn vil blive lagt ind i langtidsbudget-

tet med en forventning om udskiftning 

15 år efter opsætning. Denne post er 

sat til cirka 1.000.000 kr. svarende til 

67.000 kr. årligt. 

 
Tekst i vedligeholdelsesreglement vil med vedtagelse af sagen  
blive opdateret som følger (den blå markering angiver tilføjelsen): 

Afsnit V Særlig udvendig vedligehol-

delse (nuværende) 

Afsnit V Særlig udvendig vedligehol-

delse (ved vedtagelse af sagen – såvel 

den udsatte som den oprindelige sag) 

Stk. 1 

Boligafdelingen foretager den udvendi-

ge vedligeholdelse som turnusarbejder, 

men når en lejer mener, at terrassead-

skillelser og/eller plantekasser træn-

ger til vedligeholdelse, vil der kunne 

udleveres træbeskyttelse på ejen-

domskontoret, så lejeren selv kan fore-

tage vedligeholdelsen. Dog skal det 

godkendes af ejendomskontoret.  

Stk. 1 

Boligafdelingen foretager den udvendi-

ge vedligeholdelse som turnusarbejder, 

men når en lejer mener, at terrassead-

skillelser, træhegn og/eller plantekas-

ser trænger til vedligeholdelse, vil der 

kunne udleveres træbeskyttelse på 

ejendomskontoret, så lejeren selv kan 

foretage vedligeholdelsen. Dog skal det 

godkendes af ejendomskontoret. 

 
4. Hvordan håndteres udgiften? 

Etableringsomkostningerne lydende på 

845.138 kr. vil blive lagt på en sag, 

som efterfølgende vil blive betalt i bud-

getår 2022/2023 og 2023/2024. 

I langtidsbudgettet afsættes 1.000.000 

kr. hvert 15. år til udskiftning af heg-

nene samt 20.000 kr. årligt til vedlige-

holdelse. 

Øvrige bemærkninger 
 fra Ejendomskontoret 

På terrasserne i vestblokkene er der 

nogle udfordringer med montering af 

træhegn, da der er påmonteret hylder 

med vinkler, som er svejset fast. Prisen 

på opførsel af hegn disse steder er der-

for skønnet, idet der ikke ligger en en-

delig løsning for, hvordan monteringen 

kan udføres. 

Det er vigtigt at notere sig, at den tidli-

gere oplyste pris på et træhegn ikke 
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længere er gældende. Dette skyldes, at 

der har været en stigning på byggema-

terialer. 

 
Opstalt 

Huslejekonsekvenser  
for afstemningstema 1 

Huslejekonsekvenser beregnes af eta-
bleringsomkostningerne lydende på 
845.138 kr. med afskrivning over 2 

år. Dette vil medføre en huslejestig-
ning på 0,27 % svarende til 25,66 
kr./md. (stor lejlighed) og 14,31 
kr./md. (lille lejlighed). 

Den oprindelige sag (BR-sag 549.d: 

Træhegn – afskærmning mod 
spindeltrappe og gavle) 

Fremsat af Boligudvalget 

Boligudvalget har modtaget flere hen-

vendelser vedrørende mulighed for 
afskærmning mod spindeltrapper og 
ved gavle i B/C lejligheder i terrasse-

husene. 
 Den beskrevne løsning er udarbej-
det og godkendt af Driften. 

Afskærmningen må kun opsættes ef-

ter ansøgning til og godkendelse af 
Driften. 
 Opsætningen skal gennemføres af 
afdelingens tømrer. 

Fordele 

Afskærmningen er en forandring. 
 Det betyder, at det er en bolig-

ændring uden godtgørelse, og at bo-
ligændringen ikke skal reetableres 
ved fraflytning. 

Huslejekonsekvenser  

afstemningstema 2 

Ingen. – Udgifter til opsætning afhol-
des af den enkelte ansøger/beboer. 

Pris i kroner inklusive moms pr. 1. 

april 2021 (pristalsreguleres årligt) for 
opsætning inklusive træhegn og ma-
terialer: 3.312,50 kr. 

Bemærk! Som anført i driftens besva-
relser ovenfor er den anførte pris ikke 
længere gældende, idet der har været 
en stigning på byggematerialer. 

Forslag set ovenfra – hegnet kan åbnes, f.eks. når fenderlisten skal males 
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Afstemningstema 1: 
Blokrådet godkender, at træhegn op-

føres ved alle de 222 optalte lejlighe-
der, og at dette finansieres over 
driftsbudgettet med de deraf afledte 
huslejekonsekvenser som ovenfor be-

skrevet. Samtidig godkendes ændrin-
gen i afdelingens vedligeholdelsesreg-
lement som ovenfor beskrevet. 

eller: 

Afstemningstema 2: 
Blokrådet godkender Træhegn – Af-

skærmning mod spindeltrappe og 
gavle, som beskrevet i den oprindelige 
sag BR-sag 549.d. 

BR-sag 554.d: Køkkenlåger 

Forslagsstiller: Boligudvalget 

Driften oplever desværre jævnligt, at 
køkkenlåger, som beboerne selv har 
malet eller belagt med folie, ikke lever 

op til en standard, som kan godken-

des. Og det kan koste op til 20.000,- 
kr. at rense dem af – en regning, som 
beboeren selv skal betale. 

Derfor anbefaler Boligudvalget, at be-
boerne indtil videre undlader at male 
eller foliebelægge køkkenlågerne. Bo-

ligudvalget vil sammen med Driften 
undersøge, om der findes løsninger, 
som kan leve op til en standard, der 
kan godkendes. 

Huslejekonsekvenser 

Ingen. 

Afstemningstema: 
Blokrådet vedtager, at beboerne indtil 
videre ikke må male eller foliebeklæde 

køkkenlåger. Boligudvalget og Driften 
undersøger, om der findes løsninger, 
som kan godkendes. Boligudvalget 

udarbejder efterfølgende en blokråds-
sag med løsninger. 
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 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE 553 2. NOVEMBER 2021 
 

1. Godkendelse af dirigent (Henrik/428D og Be-
rit/BR-FU) 

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

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

5. Blokrådssager: (afstemning:) 
a. Valg til Furesø Boligselskabs bestyrelse (Erik: 17/0/0, 

  Henrik: 17/0/0) 
b. Budget 2022-23 for Bladudvalget (BU) (13/3/1) 

c. Budget 2022-23 for  
Blokrådets Forretningsudvalg (BR-FU) (16/1/0) 

d. Budget 2022-23 for Boligudvalget (BOU) (16/1/0) 

e. Budget 2022-23 for  
Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) (16/1/0) 

f. Budget 2022-23 for Friarealudvalget (FAU) (16/1/0) 
g. Budget 2022-23 for Uddannelsesudvalget (UU) (16/1/0) 

h. Etablering af ladestandere (Tema 1: 13/3/0, 
  Tema 2 bortfaldt) 

6. Eventuelt 

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER 

Blok Navn Adresse 

A Leif 216B 
11 Kirsten 34F 
 Steffen 31C 

12 Morten 38 2.S 
og 13 Hanna 38 2.O 

15 Ernst 73E 
 Henrik 70C 
16 Erik 80F 

 Lis 80F 

Blok Navn Adresse 

21 Niels 112E 
22 Niels 116A 
25 Inge 155C 

26 Jakob 161B 
34 Esben 275D 

36 Asger 296A 
41 Anne 408B 
43 Henrik 428D 

   

Uden stemmeret: Palle/EJK 

 
1. Godkendelse af dirigent 

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

kendes som dirigenter. Berit overta-
ger dirigentrollen under behandling af 
BR-sag 553.a, da Henrik er på valg. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes uden be-

mærkninger. 
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3. Godkendelse af  
referat fra oktober 2021 

Referatet godkendes uden bemærk-

ninger. 

4. Meddelelser og debat 

4.a Indlæg fra gæster 

Ingen gæster på dette møde. 

4.b Ejendomskontoret 

Rotter 

Palle/EJK fortæller, at der har været 

afholdt statusmøde med Furesø 
kommune d. 19/10-21. Ved dette 
møde informerede kommunen om, at 

antallet af anmeldelser, som man 
vurderer rottebestanden ud fra, er 
faldende. Noget tyder derfor på, at 
den fælles indsats har virket. 

 Fra næste måned og 3 – 4 måneder 
frem, vil der blive kørt en kampagne 
med formål om at bekæmpe rotterne.  
 Furesø kommune arbejder intensivt 

med at placere rottekasserne med gift 
på de steder, hvor der anmeldes om 
rotter. Derfor er det vigtigt, at man 

melder det til kommunen, hvis man 
ser en rotte. 

Niels/116A fortæller, at han har ob-

serveret rotter mellem Blok 22 og 23. 

Palle/EJK anbefaler kraftigt, at Niels 
melder det ind til kommunen – det 
kan gøres via deres hjemmeside. 

Fælles garagebure 

Palle/EJK informerer om, at alle låse 
i de fælles garagebure nu er udskiftet 

fra nøgle til briklæser. Man overgår til 
briklæseren fra d. 15. november 
2021. Derudover er parkeringsbåse 
blevet opmærket i håb om at få bedre 

styr på burene. Tilbagemeldingen fra 
Blok 36 er, at det virker. 

Asger/Blok 36 siger, at der står en 

gammel motor til en motorcykel i fæl-
lesburet under Blok 36. På den er der 

påsat en seddel om, at den fjernes 
snarest muligt. Han spørger i den 
forbindelse til, hvornår snarest muligt 

er, da sedlen har siddet på i godt 4 
måneder? 

Palle/EJK kender ikke til sedlen, men 

vil undersøge sagen. 

Pilotprojekt radiatorer 

Palle/EJK orienterer om, at pilotpro-

jektet i Blok 33, hvor man har udskif-
tet varmtvandsvekslere, radiatorer og 
termostater, er succesfuldt. 
 Formålet med projektet har været 

at kunne foretage en bedre afkøling af 
det vand, som leveres tilbage til var-
meværket. Dette er lykkedes, idet 

vandet nu kan afkøles med cirka 16-
18 grader, hvor det tidligere kun 
kunne afkøles med cirka 5-6 grader. 
 Derudover lyder tilbagemeldingen 

fra beboerne i blokken, at indeklimaet 
er forbedret i forhold til varmeforde-
lingen. 

Døgnvagt SSG 

Palle/EJK oplyser, at der forrige fre-
dag var udfordringer med at komme 
igennem til SSG på deres telefoner. 

Det har Palle været i dialog med dem 
om, og de har lovet, at dette ikke sker 
igen. 

Vandrør 

Palle/EJK fortæller, at der er ved at 
blive udskiftet vandrør i Blok 46, og 
at arbejdet færdiggøres i denne uge. 

Efterfølgende bliver der skiftet vand-
rør i Blok 36, 35 og 34. Da vandrøre-
ne går igennem pulterrummene, er 
der efter sigende en masse beboere, 

der har fået ryddet op i disse. 

Asger/Blok 36 siger, at hvis man er i 
tvivl om, hvor håndværkerne skal til i 

pulterrummene, så er det ved det rør, 
der løber for sig selv. 
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Fremvisere 

Palle/EJK nævner, at der på sidste 

Blokrådsmøde blev efterlyst fremvise-
re. Pt. er der fire, der har meldt sig 
som interesserede i at fremvise boli-
ger for kommende beboere – vi vil 

gerne have flere. Meld jer til Blok-
rådssekretariatet. Der vil blive lavet 
en procedure for, hvordan fremvisere 

kontaktes, og hvordan fremvisning 
foregår.  

Erik/80F melder sig også som fremvi-

ser      . 

Spørgsmål til driften 

Andres brug af blokkens fællesrum 

Anne/Blok 41 fortæller, at de har 
problemer med, at der er nogen, der 

bruger deres fællesrum. De lukker sig 
ind med nøglebrik og benytter både 
rum og toilet og efterlader det i be-
skidt stand. Anne er klar over, at det 

var oppe på sidste blokrådsmøde, 
men de har oplevet problemet efter-
følgende. 

Palle/EJK svarer, at han efter sidste 
blokrådsmøde har indskærpet overfor 
medarbejderne, at de ikke skal gøre 
brug af fælleslokalerne i blokkene. 

Som tidligere nævnt, skal driften nog-
le gange ind i fællesrummene for at 
tjekke installationer mv., men da det-

te lyder som noget andet, så vil Palle 
undersøge, hvem der har været der-
inde. Der orienteres om dette i Midt-
punktet.  

Palle har efterfølgende haft en samtale 
med medarbejderne.De fortæller, at de 
udelukkende har benyttet fællesrum, 
hvis de er nødsaget til at bruge toilet-

tet. De efterlader naturligvis altid rum-
mene i ordentlig stand. De har på intet 
tidspunkt indtaget mad i fællesrum-

mene. 

Lys i ”græslamper” 

Leif/Blok A kommenterer, at der er 
flere af lamperne i græsset ved Frede-

riksborgvej, der ikke virker. 

Palle/EJK svarer, at de er opmærk-
somme på det, og at han dags dato 

har fået en pris på udbedring. De er 
ved at undersøge, om udbedring kan 
gå ind under byggesagen om Miljø-

VANDSTATUS 

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 
Sep 10.410 m3 12.000 m3 
Okt 10.974 m3 13.826 m3 
--------------------------------------------------- 
Jan-Okt 108.617 m3 113.796 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 
Sep  347 m3 400 m3 
Okt  354 m3 446 m3 

Forbruget er 6,3 % lavere end i samme 
periode sidste år. 

Akkumuleret Økonomi: 
Variabel vand udgift:  7.453.348 kr. 
Opkrævet aconto:  9.161.827 kr. 
Overskud:  1.708.479 kr. 

Venlig hilsen 
Teknik/Miljø Udvalget 
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projektet, da der har været problemer 
med flere af lamperne. 

Generationsboliger i Blok A 

Leif/Blok A spørger, om der er kom-
met en afklaring på, hvad der skal 
ske i nordenden af Blok A – altså ved 

227/228? 

Palle/EJK opfordrer Blok A til at rette 
henvendelse til organisationsbestyrel-

sen vedr. dette. Palle har intet nyt at 
tilføje. 

Erik/følgegruppen for generationernes 
boliger meddeler, at de afholder møde 

d. 16/11, hvor de skal drøfte den vi-
dere fremdrift af projektet. 

Skægkræ 

Ernst/Blok 15 fortæller, at flere fra 
deres husmøde havde observeret 
skægkræ i deres boliger. Ernst har 

læst om det, men vil gerne høre, hvad 
de skal gøre ved det, og om der er en 
plan for, hvad Ejendomskontoret kan 
gøre? 

Palle/EJK svarer, at det er vigtigt, at 
man som beboer anmelder det, straks 
man observerer det. Ejendomskonto-

ret samarbejder med et skadedyrs-
firma, som dels giver vejledning og 
dels har mulighed for at udføre ska-
dedyrsbekæmpelse. Palle siger derfor, 

at Ernst og andre skal melde det til 

Ejendomskontoret, så de kan sende 
en skadedyrsbekæmper ud. 

Ernst/Blok 15 siger, at de kun har 

fundet cirka 3 dyr, men det er godt at 
vide, at der er en beredskabsplan, 
hvis det breder sig. 

Henrik/70C fortæller, at han for cirka 
10 dage siden også fandt et stor 
skægkræ. Han fandt yderligere 7 bag 

pladen på toilettet. 

Palle/EJK spørger, om han har an-
meldt det? 

Henrik/70C svarer, at det har han 
ikke. Han ville spørge på mødet i af-
ten (blokrådsmødet), hvad han skulle 
gøre. 

Palle/EJK pointerer, at det er vigtigt, 
at man anmelder det med det samme, 
man opdager det. Det er kun muligt 

for driften at reagere, når de får hen-
vendelser. Palle siger, at de vil sørge 
for at få noget i »Midtpunktet« om det-
te. 

Anette/BR-FU opfordrer ligeledes til, 
at der kommer en procedure i »Midt-
punktet« for, hvad man skal gøre, 

hvis man observerer skægkræ eller 
andre skadedyr. 

Berit/BU opfordrer til, at der også 

kommer et billede i af dyrene. 

Henrik/dirigent slår fast, at hvis man 
oplever ting som disse, så skal man 
selvfølgeligt rette henvendelse til 

Ejendomskontoret. 

Hundetoilet ved Blok 24 

Inge/Blok 25 spørger, om hundegår-

den, der er i P-niveau mellem Blok 24 
og 25, er nedlagt? 

Palle/EJK husker det ikke, men spør-

ger, om Friarealudvalget (FAU) erin-
drer det? 
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Hans/FAU svarer, at den blev nedlagt 
i forbindelse med rottebekæmpelsen. 

Inge/Blok 25 siger, at projektøren 
dernede fortsat tænder om aftenen. 

Palle/EJK noterer sig, at de skal 

slukke for den. 

Tomme boliger 

Inge/155C spørger, hvor længe lejlig-

hederne står tomme, inden ind-
flytning. Hun er bekendt med en lej-
lighed, der har stået tom i cirka 1,5 
år. Hun oplyser, hvor lejligheden om-

trent ligger. 

Palle/EJK svarer, at der jo eksisterer 
ventelister, så lejlighederne burde ik-

ke stå tomme i så lang en periode, 
som Inge angiver. Palle siger, at nogle 
boliger har været reserveret til gen-
husning – om den omtalte lejlighed er 

en af dem, ved han dog ikke. Palle 
siger, at de vil undersøge sagen. 

Jakob/161B siger, at han også er be-

kendt med en lejlighed, der står tom. 
Han spekulerede på, om det kunne 
skyldes mangel på håndværkere, men 
han kan forstå, at det ikke er tilfæl-

det. 

Palle/EJK svarer, at der i forbindelse 
med tilbud af bolig, bydes ud til flere 

interesserede, og 25 % skal udbydes 
til kommunen. Hvis boligen ikke bli-
ver lejet ud i første runde, skal man i 
en ny udbudsrunde, hvorfor der godt 

kan være et tomgangstab forbundet 
med dette. 

Thomas/Furesø Boligselskab forkla-

rer, at når en lejlighed bliver ledig, så 
sendes den ud til en række af de inte-
resserede fra ventelisten. Herefter har 
de en frist til at melde, om de er inte-

resseret i boligen eller ej, og efterføl-
gende skal de godkendes af kommu-
nen. Denne procedure kan køre flere 

gange på en enkelt bolig, hvis der ik-
ke er nogen, der takker ja til boligen 
eller bliver godkendt af kommunen. 

Svarfristen ligger vist omkring 3 uger. 
 Thomas nævner, at der har været 
en udfordring i KAB vedr. deres ud-

lejningssystem – i forbindelse hermed 
er nogle boligorganisationer blevet 
kompenseret. 

Henrik/428D opfordrer til, at man 

retter henvendelse til Ejendomskon-
toret, hvis man konstaterer, at der er 
en lejlighed, der har stået tom rigtig 

længe.  

Thomas/143F siger, at man kan finde 
ud af, om en lejlighed står tom, ved at 

tjekke om postkassen er låst. 

Palle/EJK oplyser, at de hver måned 
sender en tomgangsliste ind til KAB, 
hvilket er et opmærksomhedspunkt 

fra Ejendomskontorets side. Palle op-
lyser, at det er KAB, der håndterer 
udlejningen. 

Hans/38 2.R fortæller, at han i for-
bindelse med et tidligere arbejde i et 
boligselskab var vidne til et lejemål, 
der var et dødsbo, hvor det tog 3 må-

neder at få sagt boligen op, og deref-
ter tog det skifteretten 7 måneder at 
behandle sagen. Der kan altså være 

mange grunde til, at en lejlighed står 
tom i længere tid inden genudlejning. 

Steffen/31C siger, at der er en stor 
lejlighed i Blok 11, der har stået tom i 

cirka et halvt år.  

Palle/EJK siger afslutningsvis, at han 
vil rette en henvendelse til udlejnin-

gen i KAB, så sagen kan blive belyst. 

Belysning ved molok 

Leif/216B gør opmærksom på, at der 

er en af lamperne ved molokkerne 
mellem Blok A og 31, der ikke er lys 
ved. 
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Palle/EJK beder Leif om at melde det 
ind til Ejendomskontoret. 

Henrik/dirigent gør opmærksom på, 
at man ikke behøver at vente med at 
indrapportere problemer til Ejen-
domskontoret til blokrådsmødet – 

man må godt gøre det inden blok-
rådsmøderne. 

Maiken/Blokrådssekretær korrigerer 

Henrik og siger, at man skal indrap-
portere det inden blokrådsmøderne, 
hvilket Henrik er enig i. 

4.c Blokrådets Forretningsudvalg 

Nyt medlem til  
Blokrådets Forretningsudvalg 

Den 1. december 2021 er det Blok 

45s tur til at stille med et medlem til 
Blokrådets Forretningsudvalg. Blok 
45 er blevet adviseret herom, og vi 
afventer fortsat svar fra dem.  

 Den 30. november udtræder Lis fra 
Blok 16 af Forretningsudvalget. Vi 
takker Lis for det gode samarbejde 

gennem de sidste 18 måneder. 

Kig Ind – opfølgning 

Der er p.t. fire frivillige, som har 
meldt sig som interesserede i at drive 

Kig Ind videre. Der afholdes møde 
mellem de frivillige, Økonomiudvalget 
og Forretningsudvalget mandag den 
8. november kl. 18:00. 

 Hvis du er interesseret i at deltage i 
det frivillige arbejde i Kig Ind, så kon-
takt Sekretariatet. 

Kommissorium fra  
Bolignetudvalget 

Ved sidste Blokrådsmøde blev BR-sag 
552.b (budgetønske fra Bolignetud-

valget) udsat, indtil der foreligger et af 
Blokrådet godkendt kommissorium. 
Blokrådets Forretningsudvalg har ef-
terfølgende rettet henvendelse til Bo-

lignetudvalget med en henstilling om, 
at de indleverer deres opdaterede 

kommissorium senest ved deadline til 
»Midtpunktet« 554 (torsdag den 11. 
november 2021 kl. 12:00). 

Dato for budgetmøde i januar 2022 

Budgetmøde om driftsbudgettet for 
2022-2023 afholdes torsdag den 13. 

januar 2022 kl. 19:00 i Servicecen-
tralen. 

4.d Andre udvalg 

Teknik/Miljø Udvalget (TMU) 

Thomas/TMU informerer om, at der 
afholdes møde i TMU i næste uge om 
kildesortering. De arbejder på, at ud-

rulningen af projektet kan påbegyn-
des i starten af 2022, så der rejses 
højst sandsynligt en blokrådssag om 
dette ved kommende BR-møde. 

Furesø Boligselskab (FURBO) 

Thomas/FURBO orienterer om, at 
Hans på sidste blokrådsmøde fortalte 

om initiativet ”I tråd med Verden”. De 
satser på, at de kan få et projekt om 
dette op at køre i starten af det nye 
år. Der vil blive rejst en blokrådssag 

vedr. brug af lokaler til initiativet. 

5. Blokrådssager 

BR-sag 553.a: Valg til Furesø Bo-

ligselskabs bestyrelse 

Erik/80F beklager, at han ikke har 
fået rettet sin alder i sit kandidatur. 
Han er siden sidst blevet 70 år. 

Afstemninger 
Erik genvælges til Furesø Boligsel-
skabs bestyrelse med 17 stemmer for, 
ingen stemmer imod og ingen blanke 
stemmer.  

Henrik genvælges til Furesø Boligsel-
skabs bestyrelse med 17 stemmer for, 
ingen stemmer imod og ingen blanke 

stemmer. 

Henrik/428D takker for valget. 



  

 32 

BR-sag 553.b: Budget 2022-23 for 
Bladudvalget (BU) 

Anne/Blok 41 spørger, hvad de 
15.000 kr. til it er påtænkt til. Hus-

mødet mente, at der var indkøbt nye 
Apple computere for et par år siden? 

Berit/Bladudvalg svarer, at der ikke 
er indkøbt computere til Bladudval-

get. Bladudvalgets medlemmer arbej-
der på deres egne personlige compu-
tere. Posten på de 15.000 kr. er afsat, 

da udvalget kan komme i en situati-
on, hvor de har behov for at købe el-
ler abonnere på hardware eller soft-
ware. Derfor fastholdes beløbet. 

Anne/Blok 41 takker for svaret. Hun 
synes, det giver god mening og vil 
bringe det videre til husmødet. 

Afstemning 

Bladudvalgets budgetønske godken-
des med 13 stemmer for, 3 stemmer 
imod og 1 blank stemme. 

BR-sag 553.c:  
Budget 2022-23 for Blokrådets 

Forretningsudvalg (BR-FU) 

Afstemning 
Blokrådets Forretningsudvalgs bud-
getønske godkendes med 16 stemmer 
for, 1 stemme imod og ingen blanke 

stemmer. 

BR-sag 553.d: Budget 2022-23 for 
Boligudvalget (BOU) 

Afstemning 
Boligudvalgets budgetønske godken-

des med 16 stemmer for, 1 stemme 
imod og ingen blanke stemmer. 

BR-sag 553.e: Budget 2022-23 for 
Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) 

Afstemning 
Børne- og Ungdomsudvalgets budget-

ønske godkendes med 16 stemmer 
for, 1 stemme imod og ingen blanke 
stemmer. 

BR-sag 553.f: Budget 2022-23 for 
Friarealudvalget (FAU) 

Afstemning 
Friarealudvalgets budgetønske god-
kendes med 16 stemmer for, 1 stem-
me imod og ingen blanke stemmer. 

BR-sag 553.g: Budget 2022-23 for 
Uddannelsesudvalget (UU) 

Afstemning 
Uddannelsesudvalgets budgetønske 
godkendes med 16 stemmer for, 1 
stemme imod og ingen blanke stem-
mer. 

Inge/Blok 25 oplyser, at husmødet 

har pålagt hende at stemme nej til 
samtlige budgetsager. Husmødet vur-
derer, at man ikke får noget for de 

penge, der afsættes til udvalgene – et 
beløb der lyder på 784.000 kr. 

BR-sag 553.h:  
Etablering af ladestandere 

Thomas/TMU gør opmærksom på, at 
Furesø kommune har et arrangement 
”Furesø bliver elektrisk” d. 3/11-21 

kl. 18 i Teatersalen på Farum Bytorv. 

Ernst/73E spørger, hvad der sker 
med ladestanderne efter de 10 år? 

Thomas/TMU svarer, at det af aftalen 
fremgår, at der er en bindingsperiode 
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på 10 år. Derefter kan man beslutte, 
om man vil forlænge aftalen eller ej. 

Henrik/Blok 15 fortæller, at en KAB-
administreret afdeling i Lyngby også 
har fået opsat ladestandere. Beboerne 

i afdelingen har fået massive husleje-
stigninger forårsaget af tilstødende 
udgifter fra udvidede strømforsynin-

ger mv., så Henrik mener ikke, at det 
passer, at Clever betaler de udgifter, 
som de siger, de gør. 

Thomas/TMU svarer, at Clever (jf. af-
talen) opsætter standerne som en ny-
tilslutning, hvilket betyder, at de selv 

bliver aftagere fra energiselskabet. 

Henrik/70C er bekendt med, at de i 
Lyngby måtte udskifte store dele af 
deres forsyningsnet, da boligerne stod 
uden strøm, efter der var blevet opsat 
ladestandere. Henrik kommenterer, 

at el-kablerne i Farum Midtpunkt er 
ligeså gamle, som dem i Lyngby og 
konstaterer deraf, at det kan blive 

virkelig dyrt. 

Thomas/TMU svarer, at han ikke 
kender til den konkrete sag og derfor 
ikke kan udtale sig om den. Han ved 
dog, hvordan installationen bliver i 
Farum Midtpunkt. Den bliver lavet 

direkte fra vejen og ind til standerne, 
så det kører udenom el-nettet i Fa-
rum Midtpunkt. 

Erik/TMU supplerer og siger, at der 
etableres helt nye kabler til ladestan-
derne fra transformerstationerne. De 

trækker altså ikke strøm fra det eksi-
sterende ledningsnet. 

Henrik/dirigent opsummerer, at det 
han hører TMU sige er, at kablerne 
trækkes fra el-selskabets tranformer-
station. Disse kabler, som skal forsy-

ne elladestanderne, er ikke en del af 
det eksisterende el-net i Farum Midt-
punkt. 

Thomas/TMU svarer, at det er kor-
rekt. Det bliver, som når man etable-

rer el til et nyt hus, hvor der bliver 
lavet en separataftale med elselska-
berne om at levere strøm til dette. 

Henrik/Blok 15 fastholder, at udgif-
ten på en eller anden måde er blevet 
beboernes problem i den specifikke 

afdeling i Lyngby.  

Thomas/TMU svarer, at han ikke er 
bekendt med, hvilken aftale de har i 
afdelingen i Lyngby. 

Berit/38 2.S tænker, at Clever og 
KAB har lært af tidligere installatio-
ners fejltagelser. Så man må formode, 
at aftalen for Farum Midtpunkt er 

bedre end tidligere aftaler med andre 
afdelinger. 

Thomas/TMU nævner, at der kan væ-
re en problemstilling i, at mange afde-
linger begynder at projektere sagerne 

selv, og at dette ofte medfører, at de 
får lavet underdimensionerede anlæg. 
I Farum Midtpunkts tilfælde er der 
tale om en separat tilslutning, så hvis 

der skulle gå en sikring, så har det 
kun konsekvenser for ladestanderen. 
 Hvis man havde valgt at forsyne 
ladestanderne via det eksisterende el-

net i Farum Midtpunkt, så havde si-
tuationen været en anden. 

Inge/Blok 25 spørger, hvem der be-
stemmer, hvor ladestanderne skal 
stå? Er det Clever, eller sker det i 

samarbejde med driften? 

Thomas/TMU svarer, at han og drif-
ten har besigtiget området sammen 

med Clever. Clever havde udset sig 
nogle steder, hvor ladestanderne med 
fordel kunne placeres, og det er de 

steder, der fremgår af sagen (under 
Blok 14 og Blok 32). Her vil man 
kunne drive alle ladestanderne med 
én installation, og man vil kunne 
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sætte flere standere op i umiddelbar 
forlængelse af de øvrige. 
 Thomas kommenterer, at der efter 

alt at dømme også vil blive etableret 
ladestandere under andre blokke i 
fremtiden. 

Erik/TMU nævner, at der allerede er 
opsat ladestandere under Blok C, og 
det er der ingen, der har mistet 
strømmen af. Erik formoder, at det er 

lavet på samme måde, som den frem-
tidige løsning med Clever skal laves. 

Thomas/TMU svarer, at de eksiste-

rende standere faktisk er lavet på Fa-
rum Midtpunkts eget el-net. Det hav-
de der været snak om, at de fremtidi-

ge standere også skulle, men der har 
Clever valgt den anden løsning. 

Henrik/70C spørger, hvor de biler, 
der ikke skal bruge standere skal 

holde, hvis der bliver placeret 8 lade-
standere under en blok? Det vil vel 
medføre, at de beboere, der ikke har 

el-biler, skal parkere under andre 
blokke, og alle dem med el-biler skal 
lade op under de blokke, hvor der er 
ladestandere. 

Thomas/TMU fremhæver, at der i sa-
gen ikke fremgår parkeringsrestrikti-

oner ved ladestanderne. 

Niels/116A spørger, om det ikke ville 
være en idé, at man fra starten af 
sørger for, at man ikke kan langtids-
parkere ved ladestanderne, samt at 
man ikke kan parkere med dieselbiler 

og lign.? 

Thomas/TMU svarer, at denne pro-
blematik har været drøftet. Det er dog 
en sag, der skal nås til enighed om, 
men som altid vil kunne rejses. 
 Ladestanderne placeres længst væk 

fra spindeltrapperne, så de ikke opta-
ger de eftertragtede pladser lige ved 
spindeltrapperne. Derudover er stan-

derne synlige fra stamvejene, så man 
kan se, hvor man skal køre ind, hvis 
man skal lade. 
 Han nævner desuden, at man ved 

de eksisterende ladestandere under 
Blok C har modtaget klager over, at 
de er etableret med markeret skrå-
parkering, da P-arealerne ikke egner 

sig til dette. 

Inge/155C opfordrer til, at man får 
opmalet båse til ladestanderne. Hun 

spørger, om en opmaling ikke vil 
medføre, at man så vil kunne få en P-
bøde? 

Henrik/dirigent svarer med henvis-

ning til Thomas’ tidligere kommentar, 
at det er noget, der vil skulle beslut-
tes efterfølgende. Det er ikke en del af 

denne sag. Hvis en P-afgift i området 
skal kunne håndhæves i fremtiden, 
skal der indgås en aftale med P-
firmaet om dette.  

Thomas/TMU konstaterer, at hvis 
man ønsker en opmærkning af P-
pladser, så skal man være opmærk-

som på, at det er forbundet med en 
udgift, der ikke kun henholder sig til 
etablering men også til vedligehold. 

Det er med andre ord en ny sag. Eksempel på ladestander 
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Erik/80F understreger, at det er vig-
tigt, at Farum Midtpunkt holdes så 

attraktivt som muligt, og der er en 
stigende tendens til, at andre bolig-
selskaber etablerer ladestandere. 
Etablering af ladestandere er altså 

vigtig i forhold til nuværende og frem-
tidig udlejning. El-biler er kommet for 
at blive. 

Morten/TMU kommenterer, at den 

samfundsmæssige grønne omstilling 
taget i betragtning, så er der ingen 
tvivl om, at det kun er et spørgsmål 

om tid, førend der kommer et myn-
dighedskrav om opstilling af lade-
standere, hvis Farum Midtpunkt ikke 

gør det af sig selv. Derfor er det at-
traktivt at komme i gang med projek-
tet, som tilmed er omkostningsfrit for 
Farum Midtpunkt. 

Thomas/TMU oplyser, at der faktisk 
eksisterer en ladestanderbekendtgø-
relse. Farum Midtpunkt er dog ikke 

ramt af den i dens nuværende ud-
formning, men det er et krav, at der 
etableres ladestandere ved større re-
noveringer eller nybyg. 

Henrik/Farum Fjernvarme ser det og-
så som et spørgsmål om tid, førend 
der kommer myndighedskrav, da 

etablering af ladestandere er en måde 
at opnå de målsatte CO2 besparelser 
på. De har også oplevet det i Farum 
Fjernvarme i form af, at fjernvarme 

bliver rullet ud i flere områder, da 
dette er den eneste måde, hvorpå 
kommunen kan nå sit mål i forhold 
til CO2- reduktion. 

Henrik/dirigent konstaterer, at der 
kan gås til afstemning. Han forklarer, 
at såfremt afstemningstema 1 vedta-

ges, så bortfalder afstemningstema 2. 
Afstemningstema 2 behandles således 
kun, hvis afstemningstema 1 forka-
stes. 

Afstemning 
Afstemningstema 1 vedtages med 13 
stemmer for, 3 stemmer i mod og in-
gen blanke stemmer. 

Afstemningstema 2 bortfalder. 

6. Eventuelt 

Anne/Blok 41 spørger, hvad der sker 
med de midler, der har været afsat i 

budgettet til arrangementer, som ikke 
blev afholdt grundet Corona? 

Thomas/BR-FU svarer, at medmindre 
pengene bliver overført til en aktivitet 

i det kommende budget, så bliver 
ubrugte midler ført tilbage til det 
samlede regnskab. Disse midler vil 

have en positiv effekt på en eventuel 
huslejeregulering, så den vil blive 
mindre, end hvis pengene havde væ-
ret brugt. 

Thomas/143F minder afslutningsvis 
forsamlingen om, at de skal huske at 
stemme d. 16. november til kommu-

nalvalget. 
Henrik/dirigent takker for et godt 
møde og minder om, at der ved kom-

mende BR-møde i december serveres 
æbleskiver. 

 
 

BR-MØDER 2022 

to 6. jan. | to 5. maj | ti  6. sep. 
to 3. feb. | to 2. juni | ti  4. okt. 
to 3. mar. | ti  5. juli | to 3. nov. 
ti  5. apr.  | aug mødefri | to 1. 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. 5) 

BR-FU medlemmerne mødes allerede kl. 1800 

Medlemmer af BR-FU er for tiden: 
Navn Bopæl  Blok 
Berit 38 2.S  12-13 
Thomas 143F  24 
Niels 112E  21 
Gitte 265A  34 
Hvem? 999X?  44 
Anette 456D  46 

Følgende blokke står for tur til BR-FU 
Blok 11 01.06.22 – 30.11.23 
Blok 23 01.09.22 – 29.02.24 
Blok 33 01.03.22 – 31.08.23 
Blok 43 01.12.22 – 31.05.24 

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  
eller efter aftale 

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 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. 

mailto:bladudvalg@farum-midtpunkt.dk
mailto:blokraad@farum-midtpunkt.dk
mailto:blokraad@farum-midtpunkt.dk
mailto:ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk
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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], [Udvalg] 
(å) = åbent udvalg 

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) 
STRU Strukturudvalget (å) 
TMU Teknik/Miljø Udvalget (å) 
UU Uddannelsesudvalget (å) 
ØU Økonomiudvalget 

Andre forkortelser: 
ABF Almene Boligselsk. Fjernvarmeudv. 
BL BL – Danmarks Almene Boliger 
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   tlf.: 3690 6000 
Telefontid: ma - fr 900 - 1230 & 1800 - 2100 

Mail:  support@parknet.dk 
Web:  www.parknet.dk 

KAB 

Enghavevej 81 
2450 København SV 
Telefon: 3363 1000 
Mail: kab@kab-bolig.dk 

KATTEPROJEKTET 

Blokrådets projekt  
vedrørende vilde/bortløbne katte. 
Modtagelse, fodring m.v. af bortløbne tam-
katte 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 tlf.: 4035 0309 

KLUBBER 

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. 
Kontaktperson: 
Vibeke Boyesen  tlf.: 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 tlf.: 2688 9139 

mailto:forebyggelse@kab-bolig.dk
http://www.greenabout.dk/
mailto:support@parknet.dk
http://www.parknet.dk/
mailto:kab@kab-bolig.dk
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Tyrkisk Forening 
Nygårdterrasserne 207A 
Formand: Abidin Anık tlf.: 2628 4458 

LADESTANDERE TIL EL-BILER 

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

LÆGEHUSET 

Nygårdterrasserne 204A tlf.: 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 tlf.: 7235 6000 
Mail:   tandplejen@fuesoe.dk 

PARKERING (ULOVLIG) 

Q-Park – døgnåben tlf.: 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 og tirsdag 1400 – 2200 
Onsdag   LUKKET 
Torsdag   1400 – 2200 
Fredag og lørdag 1200 – 2400 
Søndag   1200 – 2100 

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

SSG DØGNVAGT 

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

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

SSP – GADEPLANSMEDARBEJDER 

Telefon:   7216 4396 
 i tidsrummet 0800 – 2200 

TANDLÆGE 

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

TELEFONI (EVERCALL) 

Support   tlf.: 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 

mailto:tandplejen@fuesoe.dk
mailto:sc@q-park.dk
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TV 

YouSee tlf.: 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 tlf.: 7268 4460 

VASKERIET 

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

VEDR. »MIDTPUNKTET« 554 OG 555 

MP 554 husstandsomdeles 25.11.21 

Tryk:   
Oplag:  1.700 
Udgiver:  Farum Midtpunkt 

09.12.21 kl. 1200: 
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til 
MP 555, der udkommer 23.12.21. 
 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-stik. 
 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 DECEMBER 2021 

Dato Begivenhed Tidspunkt Sted 

1. BUU 19:30 SC 

2. BR-møde 19:00 SC 

3.    

4.    

5.    

6. BR-FU 18:30 – 19:30 SC 

7.    

8. FAU 14:00 SC 

9. 
Frist for MP 555 

BU 

12:00 

13:00 – 14:00 

SC 

SC 

10.    

11.    

12.    

13. Budgetmøde 19:00 SC 

14. BOU 19:00 SC 

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20. BR-FU 18:30 – 19:30 SC 

21.    

22.    

23. MP 555 Husstandsomdeles 

24. Juleaftensdag 

 

25. Juledag 

26. 2. Juledag 

27.    

28.    

29.    

30.    

31. Nytårsaften   

mailto:bladudvalg@farum-midtpunkt.dk
http://www.farum-midtpunkt.dk/
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