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MIDTPUNKTET 500

Indhold
Vær med til at forme fremtiden i Farum Midtpunkt
Hjertestarter – Spejlglat miljøsti – Boldbane
Tag godt imod Bettina, vores nye driftschef
Stedvise nedslag i femhundrede numre
November var kold, men vi klarer den lige
Portræt af Gerd, indbegrebet af vores beboerdemokrati
Informationsmøde, afdellingsmøde og ikke flere møder
Monsieur Mathieu
Teknik/Miljø Udvalget er helt elektrisk
Foto fra november 2015
Blokrådssager
Foto fra november 2015
Status på vand og varme – og en lillebitte grøn profil
Referat af blokrådsmødet 7. december 2016
Praktiske oplysninger

BUDGETMØDE MANDAG DEN 9. JANUAR 2017
Af Maiken, Blokrådssekretariatet

Kom til budgetmøde
mandag den 9. januar 2017

kl. 18:30

i Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15
Det er her, du kan komme med input til
Farum Midtpunkts budget for 2017/2018.
Alle beboere et velkomne!
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NYT FRA EJENDOMSKONTORET
HJERTESTARTERE

Farum Midtpunkt har nu fire hjertestartere, som er placeret som vist på kortet.
Ved blok B er den placeret på betonvæggen lige til venstre for indgangsdøren til
Servicecentralen.
Ved blok 33 er den placeret ved foden af trappen op til den sydlige gavldør.
Ved blok 43 syd er den placeret ved foden af trappen op til gavldøren.
Ved blok 43 nord er den placeret på brystværnet ud for gavldøren ud mod stien.
Tak til Furesø Boligselskab for donationen på de tre nye hjertestartere.
Og tak til alle beboere, som hjælper med at passe på de fire hjertestartere
– de kan redde liv!
PAS PÅ VED FROSTVEJR –
MILJØSTIEN ER SPEJLGLAT

Når vintervejret raser, og
temperaturen bevæger sig
ned under frysepunktet,
fraråder driften at man færdes på Miljøstien. Da det
ikke er muligt af glatførebekæmpe, fremstår den næsten som en skøjtebane.
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Foto: Hans, 38 2.R – 23.01.2016 – Gitterstien

Bettina Jarl Darlslund er ny driftschef
Af kundechef Kurt Rytter, KAB
søgte nye udfordringer med større
ansvar i boligadministrationsselskabet 3B.
Da Frank Carlsen stopper og hun erfarer dette, så byder hun selv ind på
jobbet, da driftschefstillingen i Farum
Midtpunkt for hende, står som drømmestillingen i KAB.
Jeg har gennem alle årene i KAB været chef for Betina og er derfor tryg
ved hendes faglige kompetencer og
kendskab til KAB-administrationen
og som samarbejdsperson for boligorganisationerne er hun vellidt og respekteret, både for hendes faglighed,
men også for hendes fokus på at løse
opgaver i tæt samarbejde og dialog
med det beboerpolitiske niveau.
Vi har fundet en god erstatning for
Frank Carlsen som driftschef for
driftsfællesskabet Farum Midtpunkt
Bettina er 52 år og er en meget erfaren driftschef. Efter en del års ansættelse som driftschef i Holbæk, søgte
hun et job i hovedstaden og blev ansat i KAB i 2012, hvor hun var ansat
frem til sommeren 2016, hvor hun

Ud over relevant administrativ og
byggeteknisk uddannelse har Bettina
en uddannelse i HD i organisation og
ledelse.
Tag godt imod hende, når hun starter i
sit nye job den 1. januar 2017.


PAS PÅ BOLDBANEN
Kunstgræsbanen mellem Blok
B og Blok 21 syd er absolut
ikke egnet til affyring af fyrværkeri. Belægningen kan ikke tåle det.
Og det koster rigtig mange
huslejekroner, hvis den skal
repareres.

Foto: Berit, 38 2.S – 14.03.2015 – Kunstgræsbanen
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500 numre af »Midtpunktet« … og en sjat
Af Berit, Bladudvalget
Nu er det jo ikke lige sådan, at man sætter sig ned og læser alle de mere end 500
numre af bladet igennem (der har gennem årene også været adskillige ekstranumre)
for at skrive en jubilæumsartikel – det er simpelthen for meget! I stedet dykkes ned i
nogle numre hen over årene, sådan nogenlunde jævnt fordelt.
De første numre
– vinter/forår 1973
I forbindelse med oprettelse af Blokrådet beslutter beboerne i de allerførst
indflyttede blokke (blokkene blev bygget i ”omvendt” rækkefølge fra nordøst,
blok 46, til sydvest, blok C) at starte
beboerbladet »Midtpunktet«, som dels
skal være talerør for de beboerdemokratiske organer, men ikke mindst for
enhver beboer med noget på hjerte. De
første numre er fyldt med indlæg fra
aktive beboergrupper, som beskæftiger
sig med emner der optager de nyindflyttede beboere: byggepladsen og fremdriften i byggeriet; det ikke altid uproblematiske samarbejde med KAB;
manglende indkøbs- og transportmuligheder; oprettelse af den senere Bybækskole.
Den nyetablerede beboerdemokratiske
struktur, Blokrådet, gør ikke meget
væsen af sig i »Midtpunktet«, og hvordan beslutningsforslag og debatemner
formidles til husmøderne, fortaber sig i
historiens dunkle tåger. Forretningsudvalget sidder en måned ad gangen og
varetager udelukkende praktiske for-

anstaltninger omkring dagsordener og
mødeafvikling. Men allerede inden for
det første halve års tid bringer »Midtpunktet« først dagsordener, derefter
referater – og endelig enkelte blokrådssager. Den første Forretningsorden for
Blokrådet ser dagens lys.
Samarbejdet med driften er godt, mens
det med KAB er noget anspændt (det
var på dette tidspunkt ganske usædvanligt, at ”menige” beboere ytrede sig
kvalificeret om tekniske, politiske og
arkitektoniske forhold).
Formatet på de første tre numre af
»Midtpunktet« er A4, hæftet sammen i
ryggen, men fra nummer 4 er det falsede hæfter i et format lidt større end A5.
Layoutet er amatøragtigt og trykket ikke særlig godt, men der tegner sig en
alsidig linje, bl.a. med en børneside.
Redaktionen er åben for alle beboere,
og der bruges en del tid på renskrivning af indlæg. Til tider efterlyses yderligere arbejdskraft, såvel til renskrivning som til redigering/opsætning.
Husstandsomdeling klares af frivillige
fra hver enkelt blok.
Omkring MP 125 – efterår 1983
Det helt store emne i »Midtpunktet« på
dette tidspunkt er kampen imod Farum
Fjernvarme a.m.b.a, hvor lejerne (og for
den sags skyld også kommunen) betaler en uforholdsmæssigt stor andel af
værkets varmeproduktion og ledningstab. Et væsentligt problem er, at parcelhusejerne sidder tungt på magten og
aldeles ikke er interesseret i at ændre
fordelingstal, varmemålingsteknik og
afregningsform til en mere retfærdig
model. Først efter en årelang, sej kamp

Foto: Berit/38 2.S, 16/8-11 – Opslag i MP 1
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derefter referat af foregående blokrådsmøde(r). Sidst i bladet er der Praktiske Oplysninger og næste måneds
kalender. Bladet afhentes i Servicecentralen og omdeles af en bladansvarlig i
hver blok.
Foto fra Farum Fjernvarmes hjemmeside

– og en lovændring, blandt andet forårsaget af Farum Midtpunkts dokumentation og med god hjælp fra Boligselskabernes Landsforening – ændres
strukturen til den nuværende, hvor
lejerne har indflydelse på værkets drift
og afregningsform.
Størstedelen af »Midtpunktets« indhold
er blokrådssager og referater samt (til
tider heftige) indlæg om den verserende
fjernvarmesag, men der er også indlæg
fra ”menige” beboere om andre ting.
Blokrådets Forretningsudvalg sidder i
en 8 måneders turnus med rullende
udskiftning. Derudover er der nedsat
mindst 14 fagudvalg, som enten for en
periode eller permanent beskæftiger sig
med en sag eller et fagområde.
KAB er så småt ved at vænne sig til os,
men nogle af vores beslutninger er nok
lige lovlig anderledes, end hvad de oplever fra beboerdemokrater andre steder.
»Midtpunktet« har nu i lang tid været i
A5-størrelse, og det trykkes på Farum
Midtpunkts eget offset-trykkeri i Servicecentralen (Blokrådet ”arvede” Nærbiksen, Spisehuset og Beboertrykkeriet, da vores beboerejede andelsselskab,
Farum Midtpunkt Service, lukkede).
Bladet har næsten altid farvet omslag,
mens indholdet stadig er i sort/hvid.
Det meste af renskrivningen foretages
af blokrådssekretæren (på en IBM kuglehovedmaskine), mens Bladudvalget
tager sig af redigering og opsætning.
»Midtpunktet« er blevet mere overskueligt – blokrådssagerne står forrest i
bladet, så kommer øvrige indlæg og

Omkring MP 250 – forår 1994
Eftervirkningerne fra de første store
byggeskade- og miljøsager er ikke entydigt positive. Der er både i forløbet og
efterfølgende begået fejl, og Farum
Midtpunkt kæmper for at få entreprenørerne til at betale deres del af fejlene.
Et lyspunkt er, at lejerne endelig – via
lovgivningen – har fået større medindflydelse på forsyningsvirksomhederne.
Det må selv Farum Fjernvarme bøje sig
for, så lejerne er nu rimeligt repræsenteret såvel på generalforsamlingen som
i bestyrelsen.
Der har været et voldsomt snefald i februar, som er kommet helt bag på det
ellers velfungerende snerydningsberedskab – beboerne klager, og driften forklarer.
Kommunen har i forbindelse med byggeskade- og miljøsagerne tvunget os til
at indføre individuel afregning af varme
(det var endnu ikke et lovkrav), og vi er
i gang med et prøveår, som skal bruges
til at udarbejde nøgletal for at fordele
varmeudgifterne rimeligt i forhold til
fælles forbrug, ”kolde lejligheder” o.
lign. Varmegrafen, hvor vi måned for
måned kan følge med i, om vi ligger

Foto fra Farum Midtpunkts hjemmeside
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lunt i svinget eller skal have et eftersmæk, er blevet en fast bestanddel af
»Midtpunktet«. Vi prøver med et ”hærværksbarometer” (desværre uden held)
at påvirke beboerne til at gribe ind,
hvis de ser nogen – ung som ældre –
forøve hærværk eller male graffiti og
tags.
Blokrådets Forretningsudvalg sidder
nu i en 12 måneders turnus med rullende udskiftning. Antallet af fagudvalg
er oppe på 25. Cirka en gang om året
ryddes der op i udvalgshavet, så udvalg
der er gået flade i arbejdet eller har afsluttet deres opgave, bliver nedlagt.
KAB har lært os at kende som en seriøs
samarbejdspartner i forbindelse med
byggeskadesagerne, men finder os til
tider stadig temmelig dristige.
Blokrådssagerne er skubbet længere
tilbage i »Midtpunktet« og står umiddelbart før referatet af det foregående
blokrådsmøde. Faste overskrifter som
”Blokrådssager”, ”Referat” og ”OBS fra
BR-FU” har en smal, sort ramme.
Redaktionen blander sig ikke i, hvilke
indlæg der kommer, og med jævne mellemrum efterlyses flere beboerindlæg.
Hvis et indlæg indeholder angreb på
navngivne personer eller grupper, skal
den angrebne part have mulighed for at
svare i samme nummer af »Midtpunktet« eller tillade, at indlægget bringes –
ellers udskydes såvel angreb som svar
til næste nummer. Denne regel er stadig gældende her i 2016.
Bladudvalgets egne kommentarer optræder fortrinsvis i form af illustrationer, ofte tegnet af Birthe Pia (blokrådssekretær, ansvarshavende redaktør m.m.m.) med kærlig og ”spids” pen.
Derfor står der i hvert nummer: ”De af
redaktionen fremført synspunkter i ord
og illustrationer dækker ikke nødvendigvis beboernes holdninger!”
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Ællingen dukker op i
en stregtegning (læs
nærmere om ællingen i MP 489, januar
2016, som kan ses
på
Farum
Midtpunkts hjemmeside).
Bladet renskrives på
computer, men opsætningen sker stadig manuelt – den tilgængelige teknik
er endnu ikke avanceret nok til rent
elektronisk opsætning … og bladudvalget hygger sig sammen med at tegne, klippe og klistre, mens de drikker
kaffe og snakker i munden på hinanden. For at sikre at alle beboere modtager bladet, er der nu ansat en person
som husstandsomdeler »Midtpunktet«.
Omkring MP 375 – efterår 2005
Endnu en stor byggeskadesag er til ende, hvor bl.a. alle facader i de store lejligheder er udskiftet. Det mærkes meget positivt på varmeforbruget. Til gengæld er tilfredsheden med entreprenører og (de fleste) håndværkere som
sædvanlig til at overskue.
Der er heftig debat og blokrådssager
om beboerdemokratiets struktur. Blokrådets Forretningsudvalg – og ikke
mindst Blokrådets Sekretariat – har
efter visse beboerdemokraters mening
tiltaget sig alt for stor magt, men det
hele ender i en stor syltekrukke: Strukturudvalget, og der kommer ikke væsentlige ændringer ud af balladen.
Farum Midtpunkt arbejder intenst med
energiforbruget og får Grønt Diplom af
Agenda 21. Der tales så småt om individuel måling af vandforbrug.
Der er stor bekymring i forhold til en
gruppe utilpassede unge af anden etnisk herkomst end dansk. Blokrådet
ønsker at få et vagtfirma til at patruljere i området, men forslaget afvises i
første omgang af myndighederne. Efter
pres fra Farum Midtpunkt lykkes det
dog at få ordningen i gang; den starter

under navnet STREET-TEAM midt i
december og fungerer i ét år.
Blokrådet har nu – foruden Blokrådets
Forretningsudvalg – 17 fagudvalg/arbejdsgrupper.
Et direktørskifte i KAB får stor indflydelse på det stadigt forbedrede samarbejde mellem beboerdemokratiet og
administrationsselskabet. Samarbejdet
med driften er til tider stormfuldt.
Indholdet i »Midtpunktet« er stadig i
sort/hvid, mens omslaget er i farver.
Faste rubrikker som ”Dagsorden”, ”Indhold”, ”Nyt fra BR-FU” o.s.v. markeres
nu i et banner med hvid skrift på sort
baggrund. Der er ænder overalt, men
de er ikke alle tegnet af Birthe Pia.
Skrifttypen i almindelig tekst er ændret
fra en typisk ”skrivemaskineskrift” til
en mere ”bogtryksagtig” skrifttype, som
ifølge eksperterne er mere læsevenlig.
Birthe Pia, som gennem mange år har
diverteret os med sine humoristiske og
til tider satiriske illustrationer, tegner
ikke selv så meget mere (på grund af
alvorlig sygdom – hun dør i februar
2008), men Bladudvalget har købt
elektroniske tegninger, så der stort set
er én til en hvilken som helst artikel.
Bladet opsættes manuelt og trykkes
efter Beboertrykkeriets lukning hos
Vester Kopi.
»Midtpunktet« nu
– efterår/vinter 2016
Det helt store emne er udvidelsen og
omstruktureringen af Blokrådets Forretningsudvalg. Debatten har – i bedste
Farum Midtpunkt ånd – strakt sig over
flere måneder, og den endelige beslutning tages på novembermødet. Forretningsudvalget består nu af 6 personer,
som sidder på posten i 18 måneder.
Medlemmerne vælges stadig af og
blandt husmøderne i de enkelte blokke
og på skift i de fire kvarterer. De sidste
seks måneder af funktionsperioden
sidder man som ”erfarent” medlem,

mens en ny fra næste blok i samme
kvarter er indtrådt. Ud over Blokrådets
Forretningsudvalg arbejder 9 fagudvalg
og et par følgegrupper.
Farum Midtpunkt har afsluttet den seneste store byggeskadesag: PCB-renoveringen af Birkhøjterrasserne, samtidig med en gennemgribende miljøsag
og ombygning af boliger i hele bebyggelsen, som skal tilgodese et voksende
behov for boliger i mellemstørrelse.
Sideløbende hermed er lavtagene (som
faktisk har holdt længere end garantien) renoveret.

Foto: Berit/38 2.S, 15/5-12 – PCB renovering

Den almene sektor har altid været meget konjunkturfølsom, og finanskrisen i
2008 ramte Farum Midtpunkt hårdt
med alarmerende mange tabsgivende
lejligheder. Frasalg og ombygning af
blok 12 og 13 til kommunalt pleje- og
genoptræningscenter betyder – sammen med boligombygninger og PCBrenovering samt en ihærdig markedsføring og etablering af et korps af frivillige fremvisere – at lejetabet minimeres,
så vi i dag har fuldt udlejet og en
(slank) venteliste.
Samarbejdet mellem beboerdemokratiet og administrationen (KAB) fungerer
godt, og Ejendomskontoret gør en
kæmpestor indsats for at minimere generne ved de fem samtidige store projekter.
Beboerne er grundigt trætte af at have
håndværkere rendende overalt, og be9

»Midtpunktet« er i mange år blevet
trykt hos RC Grafisk, men fra nr. 501
skiftes til PRinfo Trekroner, som har
givet os et rigtig godt tilbud. Husstandsomdelingen varetages af vores
egne gårdmænd.

Foto: Berit/38 2.S, 1/10-16,
Projektafslutningsfest på Aktivitetspladsen

boerdemokraterne er nær ved udmattelse, ikke mindst på grund af visse
entreprenørers langsommelighed og
manglende vilje til udbedring og færdiggørelse af fejl og mangler. Et par gode fester til markering af færdiggørelse
af især miljøsagens enkelte elementer
er store succeser.
Til den i årevis ønskede renovering af
Indre Gangstrøg er der nu nedsat en
følgegruppe, som ihærdigt arbejder på
at finde en løsning. Og hen over sommeren har Servicecentralen gennemgået den største ombygning nogensinde,
som giver mere plads og bedre arbejdsforhold til såvel ansatte som beboerdemokrater.
Første »Midtpunktet« i farver er MP 465
fra november 2013, og siden da er farvetemaet videreudviklet, først med ændringen af de faste overskrifters bannere fra sort baggrund med hvid skrift til
varierende lys olivengrøn baggrund
med sort skrift og afrundet rustbrun
kant (MP 489, januar 2016). Birthe Pias ”ælling” dekorerer en del af de faste
overskrifter. Farvetemaet er gennemgående i alt hvad der bringes fra beboerdemokratiet, og farvne rust og grønt er
et Farum Midtpunkt signal. Da både
blokrådssager og referater er meget
teksttunge, bruges en del illustrationer
for at lette udtrykket. Der er ofte fotografier – de fleste taget af aktive beboerdemokrater.
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Fra slutningen af 2008, efter ansættelse af en kommunikationsmedarbejder
til erstatning for den fratrådte blokrådssekretær, produceres »Midtpunktet« – i samråd med Blokrådssekretariatet – rent elektronisk af Bladudvalgets eneste tilbageværende medlem. Trods annoncering føler ingen andre beboere åbenbart lyst til at deltage
i arbejdet. Først i slutningen af 2016
melder tre andre beboere sig ind i
Bladudvalget, og de har store planer for
bladet …
Får du lyst til at læse mere?
Næsten alle numre af beboerbladet
»Midtpunktet« fra 1973 til og med oktober 2008 står i ét eksemplar i Servicecentralen i depotrummet ved det
store mødelokale til venstre for skranken. Du er altid velkommen til at komme i Servicecentralens åbningstid for at
læse i dem og få taget kopi af relevante
sider, men du kan kun låne dem med
hjem efter særlig aftale med Bladudvalget eller Blokrådssekretariatet.
Blade fra slutningen af 2008
frem til i dag kan
downloades fra Farum
Midtpunkts hjemmeside.
Manglende numre udskrives snarest, så
der er et helt
sæt på
papir.


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

Forbrug 2016 – 2017
Forventet
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Vurdering af november 2016:
Vi har brugt godt 4 % mere fjernvarme
end vores budget tillader.
Korrigerer vi for graddage rammer vi
dog budgettet – så fint med det!
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Kilde: KAB, Energiområdet

Varmeforbruget i november var på
Budgettet for november var på
Merforbruget var således på

2.662 MWh (megawatt timer)
2.555 MWh
107 MWh

Situationen fra sidste måned har gentaget sig.

Årets november var lidt koldere end
en ”normal” november.

Vi har brugt lidt mere fjernvarme end
vores budget tillader – dog ikke mere
end godt 4 %.

”Normalen” har 341 graddage, hvor
årets november havde 359 graddage.
Ikke den store forskel, men nok til at
vi rammer budgettet efter korrigering.

Og tager vi højde for graddagene, ligger vi faktisk ret præcist på vores
budget.

Forresten:
Husk at skrue ned for varmen, mens
du lufter ud. Og tag en trøje på i stedet for at skrue op for varmen.
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Portræt af Gerd Karlsen
– for mange indbegrebet af Farum Midtpunkts beboerdemokrati
Af Tove, Bladudvalget

Furesø Kommunes hjemmeside – Gerd (t.v.) klipper snoren ved indvielse af Svanepunktet 3.11.2015

På en flot, klar decemberdag sidst på
eftermiddagen tager Gerd Karlsen
imod i sin solrige, hyggelige lejlighed
– der er pyntet op til jul på terrassen
med det smukkeste lys!

masse børn, der i bedste 70’er stil var
gode til at holde fester og vellykkede
sammenskudsgilder, hvor alle medbragte mad. Man hyggede sig og spillede på guitar og sang fællessange.

Dejligt, at Gerd trods belastende sygdom vil tage sig tid til at fortælle om
sine mange år i Farum Midtpunkt til
vores jubilæumsnummer 500 af
»Midtpunktet«.

Som det engagerede menneske Gerd
altid er/har været, havde hun også
dengang hænderne fulde med sit lærerjob og var dybt engageret som formand for skolebestyrelsen, så hun
gik ikke direkte ind i beboerdemokratiet, men mødte op til husmøderne og
begyndte at læse om BL’s arbejde.

Blok A var den sidste blok i Farum
Midtpunkt der blev afleveret i maj
1975, og i august måned 1978 flyttede Gerd ind i Blok A. Gerd har gennem alle årene boet i A-blokken og
altid i nr. 206. Hun har indtil videre
nået at bo i både 206D, 206G og nu i
206B.
Herligt at høre Gerd berette om mange unge jævnaldrende forældre og en
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Gik til blokrådsmøder og kunne konstatere, at hun var omgivet af en
masse søde mennesker hun godt
kunne lide.
Så gik hun ind i Boligudvalget og fik
kendskab til en masse ting, syntes
der manglede noget relevant oplys-

ning – eksempelvis omkring bl.a. vedligeholdelse af lejlighederne, som iflg.
Gerd er nemt og enkelt når man ved,
hvilke rengøringsmidler der virker
bedst – så der blev igangsat bl.a. noget PR arbejde.
Har været involveret i etableringen af
både seniorklubben og varmestuen.
Gerd kunne bl.a. berette om en aktiv
seniorklub for år tilbage, hvor der
blev afholdt fester, bagt kager og spillet jazz – rigtig herligt.
I de følgende år var Gerd aktiv i flere
klubber og udvalg samt BR-FU. I
1987 blev hun opfordret til at stille op
til bestyrelsen i Furesø Boligselskab
og blev valgt ind. Hun var med i de
første store byggesager der startede i
1988 – og har været i bestyrelsen lige
siden – de sidste mange år som formand.
Gerd berettede også levende om dengang der blev plantet, små bitte træer
og anden beplantning som gik ud,
eller på mystisk vis forsvandt inden
for et par timer!
Sådan opstod Friarealudvalget (FAU)
som tager sig af de grønne områder –
og de tog heldigvis landskabsarkitekternes planer op og førte dem ud i livet. Sammen med en entusiastisk
gartner/beboer blev der købt sjældne
træer, som gør at der stadig findes
helt specielle, sjældne træer rundt
omkring, og generelt er en frodighed,
som vi i dag alle kan glæde os over i
hele Farum Midtpunkt.
Vi drøftede Farum Midtpunkts værdier op igennem tiden, og det er ikke
kun kvaliteten i boligerne, men også
beboerdemokratiet der holder hele
vejen. Gerd har kæmpet meget sammen med borgmester Ole Bondo for
helhedsplanen. Farum Midtpunkt er

ikke og skal ikke ”kun” være et boligområde – det er en bydel, og det er
vigtigt at vi også fastholder dette.
Gerd er i sagens natur både glad og
stolt over, at Farum Midtpunkt er der
hvor vi er i dag, og der er ingen tvivl
om, at PCB renoveringen – som man
anså for noget meget negativt da den
startede – er vendt til noget meget positivt og har tiltrukket rigtig mange
nye beboere. Nu har vi ventelister og
er sågar i en situation, hvor selv Farumborgere bliver skrevet op på ventelisterne. Det var ikke tilfældet for
bare 5 år siden.
Gerd brænder for, at vi værner om
Farum Midtpunkts renomme. Det er
så vigtigt, for det er altid sårbart og
kan hurtigt ødelægges, og her kan og
bør alle bidrage positivt.
På spørgsmålet om, hvad Gerd ønsker
for Farum Midtpunkts fremtid –
kommer det klart og tydeligt, at hun
håber, at de beboere der flytter herop
er såkaldte livstidsbeboere som ikke
blot er på vej til noget andet.
Det giver en helt anden holdning til
bebyggelsen – og Gerd håber at beboerne vil være tolerante og åbne overfor konstruktive forandringer, og ikke
kun lave forandringer for forandringerne skyld.
Gerd synes det er en trist udvikling,
at alle taler om ressourcer, og at alt
for mange sætter lighedstegn mellem
ressourcer og penge. Gerd ønsker sig
at ressourcer er de menneskelige ressourcer, for det er dem der er brug
for.
Et par hyggelige timer er fløjet af sted
– tak til Gerd for mange års engagement i Farum Midtpunkt – det har
helt sikkert gjort en forskel!
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NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG
RENOVERING AF INDRE GANGSTRØG – PRØVEFELT
Prøvefeltet i Blok 24 er nu – næsten – færdigt.
Der mangler lysarmaturer i de nye lamper langs B/C boliger, ved postkasserne og
på spindeltrappen – de bliver monteret først i det nye år.
Lysstyringen er endnu ikke indreguleret, og indtil videre tænder lyset på 100 %
lysstyrke. Det bliver ændret, så der bliver et mere dæmpet lys.
Der bliver ’åbent hus’ i februar 2017, når alt er monteret helt færdigt. Se mere om
datoer og tidspunkter i næste nummer af Midtpunktet.
Projektet om renovering af gangstrøg bliver gennemgået på et
informationsmøde mandag den 27. februar 2017 kl 19.
Der kommer nærmere oplysninger og invitation i næste udgave af Midtpunktet.
HUSK AT DER ER AFDELINGSMØDE I MARTS
Det årlige afdelingsmøde afholdes
tirsdag den 7.marts 2017
i Servicecentralen inden blokrådsmødet – nærmere info følger i næste nummer af
Midtpunktet.
IT FOR @LLE ER LUKKET
Siden marts 2010 har en lille gruppe beboere holdt en net-café kørende i Servicecentralen, i første omgang i samarbejde med Ungdommens Røde Kors. Til at begynde med havde vi åbent to gange om ugen – derefter én gang om ugen (hver
søndag) – og her på det sidste blot hver anden søndag.
Ideen med net-caféen var, at erfarne brugere hjalp og underviste mindre erfarne
”i øjenhøjde”, samt at lave egentlige kurser – f.eks. ved indførelsen af NemID.
I de seneste år er behovet dalet
fra lille til nærmest ikke-eksisterende – beboerne er nok blevet
skrappere til at bruge pc’en, og
der er mange andre steder at
hente hjælp, når man har brug
for det, også på hverdage.
Derfor har gruppen besluttet at
”dreje nøglen om” og den
træffes nu ikke længere
Foto: Berit, 44D – 16.03.2010 – Fra åbningen af IT for @lle
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hver anden søndag i Servicecentralen.


Gårdmændenes nye ven
Af Maiken, kommunikationsmedarbejder
Det var en solrig, men kold efterårsdag. Spisestuen i den nye Servicecentral var fyldt med spændte medarbejdere, der inden længe skulle hilse på
et nyt medlem i flokken. Der duftede
af friskbrygget kaffe, og på køkkenbordet stod et fristende fad med wienerbasser – for her får alle en varm
velkomst.

Nu var han der – strålende i solens
skær stod han udenfor og ventede på
at møde sine kommende kollegaer.
Han gav lyd fra sig – døren gik op, og
der var han – selveste monsieur Mathieu – eller på dansk, da udtalen
godt kan volde vanskeligheder, hr.
Mattias.

Mattias er faldet godt til, og han kender stort set allerede Farum Midtpunkt som sin egen bukselomme.
Hvis I ikke allerede har mødt ham, vil

I helt sikkert støde på ham i nærmeste fremtid, så husk at byde ham
pænt velkommen.


Brian og Mattias på jomfrutur

En del af holdet
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Skal vi afregne forbrug af el i vores boliger …
… på samme måde, som vi i dag afregner forbrug af vand og varme?
Det vil være en god idé, mener Farum Midtpunkts Teknik/Miljø Udvalg (TMU)
Af Ole Andersen, konsulent for TMU
Indledning
Budskabet i denne artikel er:
 TMU mener, at det vil være en god
idé, at vi fremover ændrer vores afregning af el til boliger til at være
på samme måde, som vi i dag kender det for afregning af vand og
varme.
 En ændring er nødvendig, hvis vi
senere beslutter os for solcelleanlæg på tage.
 Og selv om vi ikke beslutter os for
solcelleanlæg, mener TMU fortsat,
at det vil være en god idé at ændre
afregningsform, da der vil være
penge at spare ved en ændring.

til at foregå i eget regi på samme måde,
som vi kender det fra vand og varme.

Det var budskabet, kort. Vil du vide
mere, så fortsæt læsningen i efterfølgende afsnit.

Dermed skulle der være banet vej for
en ændring, hvilket vi også ser ved, at
myndighederne har inviteret KAB sammen med andre interessenter til at deltage i en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til retningslinjer for
konstellationen forsyningsselskab/solcelleanlæg/afregning af el.

Forsyningsselskabet
TMU har i flere år gerne set, at beboerne i Farum Midtpunkt afregner forbrug
af el på samme måde, som der afregnes
for vand og varme. Her er vi blot stødt
på forhindringer hos el-forsyningsselskabet, for hos dem ligger der en indtægtskilde i form af leje af målere og
administration af vores betalinger. Det,
der på vores regninger hedder ”Elabonnement” og ”Netabo C forbrug skabelon”. En indtægt som forsyningsselskabet ikke har været meget for at slippe.
En ændring kan være på vej
Som man måske husker, ligger solcelleprojektet p.t. underdrejet, fordi der
mangler retningslinjer fra myndighederne.
Vores projekt er delt i to dele – 1) Selve
solcelleanlægget og 2) Ændring af afregning af el i boligerne, så det kommer
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Ændret afregning er en forudsætning
for, at vi rationelt kan anvende el fra
solcelleanlægget i vores boliger, som
igen er en forudsætning for at solcelleanlægget bliver så rentabelt som muligt.
Da afregningen af el i eget regi således
er en forudsætning for solcelleanlægget, og da myndighederne samtidig gerne ser, at der bliver bygget flere solcelleanlæg, har det lagt et vist pres på elforsyningsselskabernes vilje til at ændre praksis.

Hvad er problemet?
Det mest rentable er, at den el vi producerer i solcelleanlægget, så vidt muligt bruges i egne fællesanlæg og boliger. Inden for én og samme time skal vi
bruge så meget som muligt af den el, vi
producerer, for den el, vi ikke selv kan
aftage, bliver solgt til nettet for en ikke
særligt attraktiv pris.
Ved den omvendte situation – at vi skal
bruge mere el end vi producerer – er vi
nødt til at købe el hos forsyningsselskabet. Og nu nærmer vi os problemets
kerne, for det optimale er, at vi ser solcelleanlægget som én producent og hele Midtpunktet som én aftager. Så enkelt er det blot ikke, for den el vi er
nødt til at købe, bliver afregnet gennem

flere målere. Sådan er det og sådan må
det være, for sådan er vores el-forsyningsnet bygget op i Midtpunktet.
Efter de retningslinjer som gælder i
dag, ser forsyningsselskabet derfor
Midtpunktet som en række aftagere.
Og det er her udfordringen for arbejdsgruppen ligger. De skal nå frem til retningslinjer for administrativt at sammenlægge registreringer fra flere afregningsmålere, så de agerer som én aftager – det man med et fint ord kalder
virtuel måling.
Virtuel måling er ikke godkendt i dag –
det er den ændring vi venter på.

Hvorfor vente?
Vi ved ikke, hvornår retningslinjerne
ligger færdige, så vi kan komme videre
med solcelleanlægget. Men i møder
med forsyningsselskabet, er vi blevet
enige om målerplaceringer, når Midtpunktet går over til måling i eget regi.
Og hermed skulle der være åbnet mulighed for at gennemføre denne del af
projektet – også selv om arbejdsgruppen ikke er færdig med sit arbejde. For
i situationen uden solcelleanlæg kan
man godt håndtere at lægge registreringer fra flere målere sammen i én
regning.
Fordele ved el-afregning i eget regi
Som sagt er el-afregning i eget regi en
forudsætning for, at el produceret i solcelleanlægget kan anvendes til el i boli-

gerne. Men der er også andre fordele
ved at afregne i eget regi.
Vi vil selv kunne administrere et elfordelingsregnskab billigere end forsyningsselskabet tager sig betalt. Samtidig forventer vi, at forsyningsselskabet
i en årrække lader målerafgiften stige,
da forsyningsselskabet planlægger at
skifte alle elmålere i lejlighederne inden
for få år til mere tidssvarende målere.
Endvidere vil vi ved en samlet afregning for hele Midtpunktet kunne opnå
at købe el efter stortarif, som er lidt
billigere, end den el vi hver især betaler
for i dag.
Sidst, men ikke mindst, skal man ikke
glemme, at forsyningsselskabet er et
aktieselskab, der skal generere overskud til sine aktionærer.
På den baggrund mener Midtpunktets
Teknik/Miljø Udvalg (TMU), at det vil
være en god idé at ændre afregningen
af el til at foregå i eget regi. TMU arbejder derfor på at kunne fremlægge en
blokrådssag om kort tid. Her vil der
selvfølgelig nøje blive redegjort for økonomien i projektet.

Spørgsmål?
Jan Cronqvist fra KAB og TMU-konsulent/sekretær Ole Andersen vil være til
stede på BR-mødet i januar for at svare
på spørgsmål.

17

Tung sne – november 2015
Foto: Berit, 38 2.S
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BLOKRÅDSSAGER

BR-MØDE 500

Fælles indledning til
blokrådssag 500.a og 500.b
I forbindelse med sommerens og efterårets debatter om henholdsvis ansættelse af personale og ændringer i
Blokrådets Forretningsudvalgs sammensætning/valgperiode er såvel Farum Midtpunkts »Grundlov« som
Blokrådets Forretningsorden blevet
gennemgået, og begge steder er der
behov for justeringer – uundgåeligt
efter at ændringerne vedrørende udvidelsen af både antallet af medlemmer og medlemmernes funktionsperiode i Blokrådets Forretningsudvalg er
blevet vedtaget.

Forretningsorden, kan du downloade
dem i et samlet dokument fra hjemmesiden på farum-midtpunkt.dk,
[Beboer] (øverst til højre), [Beboerdemokratiet] (knapperne til venstre) –
eller du kan rekvirere dokumentet i
Blokrådssekretariatet.

På blokrådsmødet 7. december 2016
blev blokrådssag 499.a ”Ændring af
»Grundloven«” vedtaget, og da § 7 i
»Grundloven« kræver, at ændringer
skal vedtages ”enslydende (…) på to
efter hinanden følgende ordinære
blokrådsmøder”, gentages den her
som blokrådssag 500.a til endelig
vedtagelse.
Efter den kommer blokrådssag
500.b ”Ændring af Blokrådets Forretningsorden”, og nedenfor ses derfor en læsevejledning til begge sager.

Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg

Huslejekonsekvenser:
Ingen af de to blokrådssager har huslejekonsekvenser.

§3 (forslag)

Læsevejledning:
I nedenstående to blokrådssager er
nuværende tekst, forslag til ændring
samt begrundelse for forslaget stillet
op under hinanden efterfulgt af et afstemningstema. Både i nuværende
tekst og i forslagene er de ord, som
foreslås ændret, markeret med gul.
Hvis du har brug for at læse hele
»Grundloven« og/eller hele Blokrådets

»Grundloven« og Forretningsordenen
vil efter dette blokrådsmøde blive
genoptrykt og husstandsomdelt med
de vedtagne ændringer.
BR-sag 500.a:
Ændring af »Grundloven«, 2. behandling

§3 (nuværende tekst)
Blokrådet består af 2 repræsentanter
fra hver blok. Undtaget herfor er: familieboligerne i blok 12 og 13, der
fremover har status af én enhed med
2 stemmer i blokrådet, og vestblok A
der har 4 repræsentanter. Hver repræsentant har én stemme. BR-repræsentanterne vælges af de enkelte
husmøder.

Blokrådet består af 2 repræsentanter
fra hver blok. Undtaget herfra er: familieboligerne i blok 12 og 13 der
fremover har status af én enhed med
2 repræsentanter, og vestblok A der
har 4 repræsentanter. Hver repræsentant har én stemme. BR-repræsentanterne vælges af de enkelte husmøder.
Begrundelse
Her er mest tale om redaktionelle korrektioner: ”Herfor” ændres til ”herfra”,
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”fremover” slettes (ændringen er trådt
i kraft), ”stemmer i blokrådet” ændres
til ”repræsentanter” (samme formulering som for vestblok A).
Afstemningstema:
»Grundlovens« § 3, stk. 1 ændres som
ovenfor beskrevet.
§4 (nuværende tekst)
Blokrådets arbejdsområde bestemmes af blokrådsrepræsentanterne.
Blokrådet er dog altid forpligtiget til
at beskæftige sig med de opgaver,
som – i henhold til lov om boligbyggeri nr. 83 af 19. marts 1975, boligministeriets
organisationscirkulære
samt de heraf afledte normalvedtægter for Farum Boligselskab – er pålagt
afdelingsmøder og afdelingsbestyrelser, jvf. nedenfor stk. 2, 3 og 4.
§4 (forslag)
Blokrådets arbejdsområde bestemmes af blokrådsrepræsentanterne.
Blokrådet er dog altid forpligtiget til
at beskæftige sig med de opgaver,
som – i henhold til gældende lovgivning og deraf afledte bestemmelser –
er pålagt afdelingsmøder og afdelingsbestyrelser, jvf. nedenfor stk. 2,
3 og 4.
Begrundelse
Formuleringen af § 4 har faktisk været problematisk lige siden lov om boligbyggeri nr. 83 af 19. marts 1975 og
resten af smøren ændrede sig ude i
virkeligheden. Med den foreslåede
ændring er vi mere ”fremtidssikrede”.
Afstemningstema:
»Grundlovens« § 4 ændres som ovenfor beskrevet.
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§7 (nuværende tekst)
Ændringer eller tilføjelser til denne
grundlov skal vedtages enslydende
ved almindelig stemmeflerhed på to
efter hinanden følgende ordinære
blokrådsmøder.
§7 (forslag)
Ændringer eller tilføjelser til denne
grundlov skal vedtages enslydende
ved almindeligt stemmeflertal på to
efter hinanden følgende ordinære
blokrådsmøder.
Begrundelse
Her er der tale om redaktionelle korrektioner, da de to ord ”stemmeflerhed” og ”stemmeflertal” har samme
betydning – dog er sidstnævnte mere
almindeligt anvendt.
Afstemningstema:
»Grundlovens« § 7 ændres som ovenfor beskrevet.
BR-sag 500.b:
Ændring af Blokrådets Forretningsorden
Forslagsstiller:
Blokrådets Forretningsudvalg
Ændringer i Blokrådets Forretningsorden kan ske ved ordinær behandling på et BR-møde (se § 20).
§ 3 (nuværende tekst)
BR består af 2 repræsentanter fra
hver blok. Undtaget herfor er: familieboligerne i blok 12 og 13, der fremover har status af én enhed med 2
stemmer i blokrådet, og vestblok A
der har 4 repræsentanter. Hver repræsentant har én stemme. BRrepræsentanterne vælges af de enkelte husmøder.
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§ 3 (forslag)
BR består af 2 repræsentanter fra
hver blok. Undtaget herfor er: familieboligerne i blok 12 og 13, der fremover har status af én enhed med 2
repræsentanter, og vestblok A der har
4 repræsentanter. Hver repræsentant
har én stemme. BR-repræsentanterne
vælges af de enkelte husmøder.
Begrundelse
Mest
redaktionelle
korrektioner:
”fremover” slettes (ændringen er trådt
i kraft), ”stemmer i blokrådet” ændres
til ”repræsentanter” (samme formulering som for vestblok A).
Afstemningstema:
Blokrådets Forretningsordens § 3 ændres som ovenfor beskrevet.
§ 4, stk. 4 (nuværende tekst)
Datoerne for BRs ordinære møder
fastlægges for ét kalenderår ad gangen senest i oktober af BR-FU i samråd med Bladudvalget således, at stk.
2 og 3 kan realiseres. Planen offentliggøres i det nummer af »Midtpunktet«, som udkommer i slutningen af
november.
§ 4, stk. 4 (forslag)
Datoerne for BRs ordinære møder
fastlægges for ét kalenderår ad gangen senest i oktober af BR-FU i samråd med Bladudvalget således, at stk.
2 og 3 kan realiseres. Planen offentliggøres senest i det nummer af
»Midtpunktet«, som udkommer i slutningen af november.
Begrundelse
”Senest” indføjes, da offentliggørelse
af produktionsplanen kan forekomme
tidligere end i det nummer af »Midt-
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punktet«, som udkommer i slutningen af november.
Afstemningstema:
Blokrådets Forretningsordens § 4,
stk. 4 ændres som ovenfor beskrevet.
§ 6 (nuværende tekst)
Opstilling af dagsordenen for et ordinært blokrådsmøde fastlægges af
Blokrådets Forretningsudvalg efter
deadline for indlevering af blokrådssager. Datoer for sidste frist for indlevering af blokrådssager fastsættes for
ét år ad gangen sammen med datoerne for blokrådsmøderne. Fristen er
kl.18.00. Blokrådets Forretningsudvalg kan afvise sager, der ikke indeholder nødvendige økonomiske oplysninger, herunder huslejekonsekvenser.
§ 6 (forslag)
Opstilling af dagsordenen for et ordinært blokrådsmøde fastlægges af BRFU efter deadline for indlevering af
blokrådssager. Datoer for sidste frist
for indlevering af blokrådssager fastsættes for ét år ad gangen sammen
med datoerne for blokrådsmøderne.
Fristen er kl.18.00. BR-FU kan afvise
sager, der ikke indeholder nødvendige
økonomiske oplysninger, herunder
huslejekonsekvenser.
Begrundelse
”Blokrådets Forretningsudvalg” ændres til ”BR-FU”, da denne forkortelse
er gennemgående i resten af Blokrådets Forretningsorden.
Afstemningstema:
Blokrådets Forretningsordens § 6 ændres som ovenfor beskrevet.
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§ 7 (nuværende tekst)
Dagsorden for det ordinære BR-møde
har følgende faste punkter:
1. Godkendelse af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat
4. Meddelelser og debat
a. Indlæg fra gæster
b. BR-FU
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager
6. Eventuelt

§ 9, stk. 4 (nuværende tekst)

Løsningsforslag
Dagsorden for det ordinære BR-møde
har følgende faste punkter:
1. Godkendelse af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat
4. Meddelelser og debat
a. Indlæg fra gæster
b. Nyt fra Ejendomskontoret
c. Nyt fra BR-FU
d. Nyt fra andre udvalg
5. Blokrådssager
6. Eventuelt

Ændrings-, udsættelses- og andre
slags forslag vedtaget på et husmøde
skal være BR-FU i hænde senest
kl.18.00 på dagen for BR-mødet, idet
BR-FU er til stede på BR-kontoret fra
kl.18.30. Sådanne forslag kan også
lægges i BRs postkasse inden denne
frist. Forslagene vil da foreligge renskrevet og mangfoldiggjort på BRmødet.

Begrundelse
I dagsordenen tilføjes underpunktet
”Nyt fra Ejendomskontoret”, da dette
er et fast punkt på BR-møderne og
derfor bør fremgå af dagsordenen.
Dette indsættes som underpunkt 4.b,
og det hidtidige punkt 4.b ændres til
4.c samtidig med, at ordlyden ændres
fra ”BR-FU” til ”Nyt fra BR-FU”. Det
oprindelige underpunkt 4.c ”Andre
udvalg” ændres dermed til 4.d samt
ændres ordlyden til ”Nyt fra andre
udvalg”.
Afstemningstema:
Blokrådets Forretningsordens § 7 ændres som ovenfor beskrevet.
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Ændrings-, udsættelses- og andre
slags forslag vedtaget på et husmøde
skal være BR-FU i hænde senest
kl.18.00 på dagen for BR-mødet, idet
BR-FU er til stede på BR-kontoret fra
kl.19.00. Sådanne forslag kan også
lægges i BRs postkasse inden denne
frist. Forslagene vil da foreligge renskrevet og mangfoldiggjort på BRmødet.
§ 9, stk. 4 (forslag)

Begrundelse
Af § 17, stk. 2 fremgår det, at BR-FU
mødes en time før blokrådsmøder. Da
blokrådsmøderne begynder kl.19.30,
ændres ovenstående fra kl.19 til
kl.18.30.
Afstemningstema:
Blokrådets Forretningsordens § 9,
stk. 4 ændres som ovenfor beskrevet.
§ 11 (nuværende tekst)
BR-FU fremlægger ved BR-møderne
en liste, hvorpå alle BR-repræsentanter indtegnes ved navn eller bomærke
med tydelig og letlæselig skrift.
§ 11 (forslag)
BR-FU fremlægger ved BR-møderne
en liste, hvorpå alle BR-repræsentan-
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ter indtegnes ved navn og adresse
med tydelig og letlæselig skrift.
Begrundelse
”Bomærke” stammer fra den oprindelige forretningsorden og virker noget
mølædt nu, mens ”adresse” altid har
været nødvendig for at identificere
mødedeltagerne. (Før i tiden indeholdt listen også telefonnummer, men
da færre og færre mødedeltagere udfyldte rubrikken, blev den fjernet.)
Afstemningstema:
Blokrådets Forretningsordens § 11
ændres som ovenfor beskrevet.
§ 12, stk. 3 (nuværende tekst)
Alle udvalg, arbejdsgrupper og følgegrupper vælger af deres midte på det
første møde en kontaktperson, som
over for eksterne interessenter tegner
BR under følgende forudsætninger:
1. Kontaktpersonen følger BRs direktiver og beslutninger, herunder
vedtagne økonomiske rammer.
2. Kontaktpersonen sikrer sig inden
møder eller samtaler med eksterne
interessenter opbakning i sit bagland ved:
● vedtagelse af BR-sag
● tilkendegivelse fra BR
● samråd med beslægtede udvalg
● samråd med BR-FU
● samråd med BR-sekretariatet
i prioriteret rækkefølge.
3. Al skriftlig kommunikation foregår
via sekretariatet. Dette gælder såvel indgående som udgående post.
§ 12, stk. 3 (forslag)
Alle udvalg, arbejdsgrupper og følgegrupper vælger af deres midte på det
første møde en kontaktperson, som
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over for eksterne interessenter tegner
BR under følgende forudsætninger:
1. Kontaktpersonen følger BRs direktiver og beslutninger, herunder
vedtagne økonomiske rammer.
2. Kontaktpersonen sikrer sig inden
møder eller samtaler med eksterne
interessenter opbakning i sit bagland ved:
a. vedtagelse af BR-sag
b. tilkendegivelse fra BR
c. samråd med beslægtede udvalg
d. samråd med BR-FU
e. samråd med BR-sekretariatet
i prioriteret rækkefølge.
3. Al skriftlig kommunikation foregår
via sekretariatet. Dette gælder såvel indgående som udgående post.
Begrundelse
Redaktionel ændring for at understrege prioriteringen.
Afstemningstema:
Blokrådets Forretningsordens § 12,
stk. 3 ændres som ovenfor beskrevet.
§ 16, stk. 1 (nuværende tekst)
BR-FU består af 4 personer, valgt af
de enkelte blokke på skift af og
blandt blokkens beboere. Valgperioden er 12 måneder. Den enkelte blok
kan normalt kun vælge én person pr.
FU-periode. Det er dog i undtagelsestilfælde, ved pludselig opstået og ikke
forudsigelig hændelse, muligt for
blokken at stille suppleant for den
resterende del af perioden.
§ 16, stk. 1 (forslag)
BR-FU består af 6 personer, valgt af
de enkelte blokke på skift af og
blandt blokkens beboere. Valgperioden er 18 måneder. Den enkelte blok
kan normalt kun vælge én person pr.
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FU-periode. Fratræder et BR-FUmedlem i perioden, kan blokken vælge en anden beboer for resten af perioden.
Begrundelse
Antallet af medlemmer af BR-FU
samt valgperiodens længde ændres
som konsekvens af vedtagelsen af
blokrådssag 498.b ”Ændring af Forretningsorden § 16: Bemanding og
valgperiode i BR-FU”.
Den ændrede ordlyd i slutningen af
stk. 1 hænger sammen med forslaget
til ændring af § 16, stk. 2, som ses
nedenfor.
Derfor stemmes der om § 16, stk. 1
og stk. 2 i én afstemning.
§ 16, stk. 2 (nuværende tekst)
Udpegningen af BR-FU-medlemmer
går på skift mellem blokkene efter
følgende turnus: 16, 26, 36, 46. Derefter 15, 25, 35, 45 osv., således at
der tiltræder et nyt BR-FU-medlem
hver 3. måned.
Blok 36-31 samt A
har skiftedag 1. marts.
Blok 16-11 samt C
har skiftedag 1. juni.
Blok 26-21 samt B
har skiftedag 1. september.
Blok 46-41 samt A
har skiftedag 1. december.
Fratræder et BR-FU-medlem inden
for de første 6 måneder af valgperioden, overtager den efterfølgende blok
kun resten af perioden. Fratræder et
BR-FU-medlem inden for de sidste 6
måneder af valgperioden, overtager
den efterfølgende blok resten af perioden samt de efterfølgende 12 måneder.
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§ 16, stk. 2 (forslag)
Udpegningen af BR-FU-medlemmer
går på skift mellem blokkene efter
følgende turnus: 16, 26, 36, 46. Derefter 15, 25, 35, 45 osv., således at
der tiltræder et nyt BR-FU-medlem
hver 3. måned.
Blok 36-31 samt A
har skiftedag 1. marts.
Blok 16-11 samt C
har skiftedag 1. juni.
Blok 26-21 samt B
har skiftedag 1. september.
Blok 46-41 samt A
har skiftedag 1. december.
Fratræder et BR-FU-medlem inden
for de første 6 måneder af valgperioden, overtager den efterfølgende blok
kun resten af perioden. Fratræder et
BR-FU-medlem inden for de sidste 6
måneder af valgperioden, overtager
den efterfølgende blok resten af perioden samt de efterfølgende 12 måneder.
Begrundelse
Den markerede tekst slettes. I stedet
fremgår proceduren for udtrædelse/
indtrædelse i perioden af det nye ændringsforslag i stk. 1.
Afstemningstema:
Blokrådets Forretningsordens § 16,
stk. 1 og stk. 2 ændres som ovenfor
beskrevet.
§ 17, stk. 2 (nuværende tekst)
BR-FU mødes mindst en aften i alle
ulige uger – kl. 18.30 – for at varetage
sine opgaver, herunder modtage personlige henvendelser fra beboere i tiden 19.00 – 20.00, samt mødes med
udvalg og andre samarbejdsparter
efter aftale. Desuden mødes BR-FU
en time før blokrådsmøder.
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Yderligere samarbejde i BR-FU sker
via indbyrdes mail-kontakt.
P.t. er mødedagen mandag.
§ 17, stk. 2 (forslag)
BR-FU mødes mindst en aften i alle
ulige uger – kl. 18.00 – for at varetage
sine opgaver, herunder modtage personlige henvendelser fra beboere i tiden 19.00 – 20.00, samt mødes med
udvalg og andre samarbejdsparter
efter aftale. Desuden mødes BR-FU
en time før blokrådsmøder.
Yderligere samarbejde i BR-FU sker
via indbyrdes mail-kontakt.
P.t. er mødedagen mandag.
Begrundelse
Mødetidspunktet ændres fra kl. 18.30
til kl.18.00, da det giver mere luft i
sagsbehandlingen.
Afstemningstema:
Blokrådets Forretningsordens § 17,
stk. 2 ændres som ovenfor beskrevet.
§ 17, stk. 2 (forslag til tilføjelse)
BR-FU deltager med de 3 længst siddende medlemmer til det ordinære repræsentantskabsmøde i Furesø Boligselskab ultimo november. Indkaldelse sker i henhold til ”Vedtægter for
Furesø Boligselskab”.
Begrundelse
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• Modtagelse af personlige henvendelser
• Gennemgang af mødeprotokollen
• Gennemgang af post
• Udveksling af information med
driftsleder, driftschef, KAB, udvalg
eller arbejdsgrupper
• Eventuelt
§ 17, stk. 5 (forslag)
BR-FU har følgende dagsorden for
sine møder:
• Modtagelse af personlige henvendelser
• Godkendelse af referat
• Gennemgang af post
• Udveksling af information med
driftsleder, driftschef, KAB, udvalg
eller arbejdsgrupper
• Eventuelt
Begrundelse
Ordet ”mødeprotokol” ændres til det
mere tidssvarende ord ”referat”. Desuden ændres ordlyden fra ”Gennemgang af mødeprotokol” til ”Godkendelse af referat”, da der på mødet ikke
foretages en gennemgang af, hvad der
er blevet ført til referat. Referatet
fremsendes derimod elektronisk og
godkendes allerede inden efterfølgende møde.

Tilføjelsen synliggør gældende regler.

Afstemningstema:
Blokrådets Forretningsordens § 17,
stk. 5 ændres som ovenfor beskrevet.

Afstemningstema:
Blokrådets Forretningsordens § 17,
stk. 2 udvides ovenfor beskrevet.

§ 18 (nuværende tekst)

§ 17, stk. 5 (nuværende tekst)
BR-FU har følgende dagsorden for
sine møder:

BR og dets udvalg bistås i arbejdet af
en lønnet BR-sekretær. Dennes arbejdsområde begrænses af den til enhver tid gældende arbejdsbeskrivelse
for BR-sekretæren.
25

BLOKRÅDSSAGER
§ 18, nyt stk. 1 (forslag)
Ved ansættelse af personale, hvis
primære arbejdsområde er betjening
af beboerdemokratiet, repræsenteres
Blokrådet i ansættelsesudvalget af to
medlemmer fra BR-FU. Medlemmer af
ansættelsesudvalget har tavshedspligt og skal have mulighed for at
gennemlæse alle ansøgninger til stillingen. BR-FU kan indkalde relevante
udvalgsmedlemmer til at deltage i ansættelsesudvalget.
Stk. 2
BR og dets udvalg bistås i arbejdet af
en lønnet BR-sekretær. Dennes arbejdsområde begrænses af den til enhver tid gældende arbejdsbeskrivelse
for BR-sekretæren.
Begrundelse
Det nye stk. 1 varetager Blokrådets
interesser i forhold til ansættelse af
personale, hvis primære arbejdsområde er betjening af beboerdemokratiet. På nuværende tidspunkt er der
kun én ansat med dette primære arbejdsområde, men det vil ikke nødvendigvis altid være tilfældet.
Afstemningstema:
Blokrådets Forretningsordens § 18
udvides som ovenfor beskrevet.
BR-sag 500.c:
Indkøb til Bladudvalget
Forslagsstiller: Bladudvalget
Hvorfor skal vi
have et beboerblad?
Fordi Farum Midtpunkts beboerblad
bruges til lovpligtig information af beboerne om deadlines, blokrådssager
og referater. Derfor er det en central
brik i beboerdemokratiet.
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Gennem beboerbladet får vi oplysning
om nye tiltag, om det samlede vandog varmeforbrug samt udviklingen i
de forskellige udvalg. Desuden offentliggøres læserbreve og artikler fra beboerne samt en række praktiske oplysninger.
Således er beboerbladet en essentiel
og lovopfyldende del af beboerdemokratiet. Derfor skal vi have en vis sikkerhed, både for produktion og for
arkivfunktion. Samtidig skal Blokrådssekretær og andre kunne indgå
som en aktiv del af processen. Det
skal være nemt at indsætte andre
formater i bladet. Sidst, men ikke
mindst, er det et varmt ønske fra BRFU, at bladet opdateres og at sikkerheden øges.
Hvad er problemet?
Lige nu produceres bladet ved hjælp
af en sær-udviklet Word-skabelon,
som kun dele af Bladudvalget fuldt
betjener. Word er udviklet til tekstbehandling og efterfølgende tilpasset
brugen af grafik. Det giver en række
udfordringer når man modtager filer
af forskellig karakter, bl.a. Adobe
standarder som primært bruges til
grafisk arbejde, hvilket gør det tungere end nødvendigt at arbejde med.
Det er uholdbart at fortsætte i en
”Word-verden” i den digitale verden,
som vi er og bliver ved med at gå i
retning af. Det er heller ikke hensigtsmæssigt ved systemnedbrud og
evt. sygdom.
Hvad gør vi ved det?
Bladudvalget foreslår, at der købes 4
laptops og tilhørende licens til langt
mere egnet software. Ligeledes foreslår udvalget, at der tilkøbes en Drop-
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box, der er et fælles online-arkiv. Det
vil lette adgangen til arkivet for alle
udvalgsmedlemmer.
Bladet tænkes i fremtiden produceret
i InDesign, da dette program har nogle fordele i forhold til grafik og layout,
og er et værktøj, som mange vil kunne tilgå.
Vi ønsker at følge udviklingen og forny os, så vi sikrer, at folk har lyst til
at deltage i arbejdet og har de fornødne redskaber til rådighed.
Bladudvalget foreslår, at der købes 3
Mac-books og en Windows-laptop og
abonnements-licenser til Adobes InDesign. Det er de foretrukne produkter hos professionelle i den kreative
branche, da Mac-book’en har en
uovertruffen billedkvalitet, og InDesign er udviklet til trykkeribranchen.
Løbende opdatering er med i prisen.
Hvad koster det?
Økonomisk set giver forslaget ingen
huslejekonsekvenser i indeværende
regnskabsår. Med skift af trykkeri er
der allerede sparet ca. 95.000,- kr. i
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2016-17. Af de sparede penge vil
bladudvalget gerne bruge ca. 82.300,kr. på de foreslåede indkøb. Der er
altså tale om, at bladudvalget vil
komme ud af 2016-17 med 4 Laptops, licens til InDesign, Dropbox,
Office-pakker, forsikring og service og
en besparelse på ca. 12.700,- kr.
Uddannelse af udvalgets medlemmer i InDesign (kr. 26.500,- inkl.
moms for et 2-dages firmakursus i
Servicecentralen med op til 5 deltagere) sker via uudnyttede midler på uddannelseskontoen.
I kommende budgetter skal der afsættes midler til
 abonnementer (kr. 9.000,-) og
 videreuddannelse (kr. 30.000)
sammen med trykkeriudgiften.
Afstemningstema:
Der indkøbes laptops, licenser, support, forsikringer og lagerplads som
angivet i ovenstående sagsbeskrivelse
og i faktaboksen, til en pris af ca. kr.
82.300, dækket af det forventede
overskud på Bladudvalgets konto i
indeværende regnskabsår.

INDKØB TIL BLADUDVALGET – FAKTABOKS
Indkøb
Stykpris I alt i 2016-17 Årlig fornyelse
3 Macbook
17.499,- kr.
52.497,- kr.
Office-pakke 5 brugere
749.- kr.
749,- kr.
749,- kr.
3-årig Apple-care service
2.699,- kr.
8.097,- kr.
1 Lenovo Ideapad 700
7.999,- kr.
7.999,- kr.
Office-pakke
599,- kr.
599,- kr.
599,- kr.
3-årig forsikring
2.019,- kr.
2.019,- kr.
Support
2.699,- kr.
2.699,- kr.
4 InDesign licenser
1.680,- kr.
6.720,- kr.
6.720,- kr.
Business Dropbox 10€/md
750,- kr.
890,- kr.
890,- kr.
I alt
82.269,- kr.
8.958,- kr.
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Tung sne – november 2015
Foto: Margrete, 36 2.E
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Status på energiforbrug
Af Ole Andersen, konsulent for TMU

VARMEØKONOMI
Status pr. 30. nov. 2016
Variabel fjernv.
Aconto rådighed
Overskud

kr.
kr.
kr.

2.999.365,3.762.466,763.101,-

Vi ligger lunt i svinget med vores aconto
varmeregnskab, – det ser fornuftigt ud.
Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget
v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com

VANDSTATUS
Situationen pr. 30. nov. 2016
Døgnforbruget for hele Midtpunktet de
seneste 3 måneder:
September:
Oktober:
November:

465 m3/døgn
480 m3/døgn
475 m3/døgn

ENERGIHJØRNET

Stabiliteten for hele Midtpunktet ser ud til
at have indfundet sig igen.

Grøn profil

Ser vi på udviklingen i forbrug i gruppen
alene af blokke, som ikke er berørt af
PCB-renoveringen og plejecenterbyggeriet, får vi ved sammenligning med tidligere perioder:

Midtpunktet har for flere år siden tillagt
sig en grøn profil, hvilket vi gerne signalerer både indadtil og til vores omgivelser.
Ét af tiltagene er udnyttelse af regnvand.

Nov. 2016 i forhold til
nov. 2015 - merforbrug:

ca. 11 %

Regnskabsåret 2016/17
i forhold regnskabsåret
2015/16 - merforbrug:

Når ejendomskontoret skal bruge vand i
vores fælleområder, anvendes opsamlet
regnvand fra tage.

ca. 5 %

I året 2015 blev der således opsamlet og
anvendt ca. 27 m3 regnvand.

Regnskabsåret 2016/17
i forhold til referenceåret
2006/07- besparelse:

ca. 20 %

Økonomisk set ikke den største gevinst –
men et rigtigt godt signal at sende!

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

Venlig hilsen
Teknik/Miljø Udvalget

v/Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com

v/ Ole Andersen
tlf.: 40 42 15 01, e-mail: oledp132@gmail.com
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REFERAT

AF BLOKRÅDSMØDE 499 7. DECEMBER 2016

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra november 2016
Meddelelser og debat:
a. Indlæg fra gæster
b. Blokrådets Forretningsudvalg
c. Andre udvalg
5. Blokrådssager:
a. Ændring af »Grundloven«

(Tove/BR-FU)
(Godk. u/bemærkn.)
(Godk. u/bemærkn.)

(afstemning:)
(§ 3: 26/0/3,
§ 4: 25/0/4,
§ 7: 26/0/3)
(25/2/1)
(21/6/1)

b. Driftsregnskab 2015-16
c. Renovering af loftet i Genbrugsen
6. Eventuelt

STEMMEBERETTIGEDE BLOKRÅDSREPRÆSENTANTER
Blok Navn
A
Tove
Martha
Gerd
11
Steffen
Kurt
12 Morten
&
13 Hanna
14
Ingvar
Hanni
15
Eva
Per
16
Erik
Lis
21
Allan
24
Thomas

Adresse
201G
205B
206B
31C
28B
38 2.S
37 2.O
55E
55E
71B
70E
80F
80F
108A
143F

Blok Navn
32
Erik
33
Erling
Inge
34
Esben

Adresse
254A
262A
262A
275D

35

287E2
287E2
294D
410F
428D
423A
431D
437A
452D
456C

36
42
43
44
46

Maiken
Mikkel
Michael
Jørgen
Henrik
Erik
Tove
Mogens
Michael
Sebastian

Gæster: Anne Brønnum, KAB
Uden stemmeret: Palle/EJK

1. Godkendelse af dirigent
Tove/BR-FU godkendes som dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden
mærkninger.
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be-

3. Godkendelse af
referat fra november 2016
Referatet godkendes uden bemærkninger.

4. Meddelelser og debat
4.a Indlæg fra gæster
Der var ingen indlæg fra gæster på
mødet.

føres der kontrol fra ledelsens side.
Dertil kommer beboerhenvendelserne, der også betragtes som en vigtig
del af standarden.

4.b Blokrådets Forretningsudvalg
og Ejendomskontoret
Rengøring af gulv i
Birkhøjterrasserne
Palle/EJK orienterer om, at den nye
vaskeprocedure i Birkhøjterrasserne
har givet det ønskede resultat. Gulvet
er blevet 0-stillet, og det er blevet vasket uden brug af maskiner. Bo fra
Blok 41 følger udviklingen over vinteren, når gulvene bliver udsat for grus
fra stierne. Palle illustrerer med et
par billeder, hvordan gulvet ser ud
umiddelbart efter det er blevet vasket
(her står det meget flot) samt et billede der er taget 1 time efter (her kan
der ses tydelige striber af grus fra
cykler, der er kørt ind på gangstrøget). Det man kan konstatere er, at
det gulv der er blevet lagt, er svært at
holde, og det er man nødt til at have
in mente.
I det kommende budget bliver beløbet for 0-stilling af gulv lagt ind –
sammen med den udgift der allerede
er blevet afholdt i forbindelse med 0stillingen. På budgetmødet kan man
tage stilling til, om det skal lægges i
budgettet.

Drift og vedligehold generelt

Rengøring
Driften har modtaget nogle spørgsmål
fra Blok 46, der søger svar på, om
rengøringsstandarden
udelukkende
vurderes ud fra antallet af klager.
Palle understreger, at dette ikke er
tilfældet. Rengøringsstandarden vurderes ud fra en række af forhold. Dels
er der egenkontrol foretaget af gårdmændene ud fra et detaljeret kontrolskema. Dels samarbejdes der med
Dansk Service Rådgivning (DSR), som
kan varsle deres kontrolbesøg indtil
én time inden, de kommer. Desuden

Palle/EJK tager dette punkt op, som
følge af at Blok 46 har stillet spørgsmålstegn ved, om den generelle drift
og vedligeholdelsesstandard kun vurderes ud fra antallet af beboerhenvendelser. Til dette kan Palle forklare,
at det heller ikke er tilfældet. Drift og
vedligeholdelsesstandard foretages ud
fra gældende lovgivning, servicerammerne, blokrådssager samt det godkendte drifts- og vedligeholdelsesbudget.
Lis/80 F spørger til, om gårdmændene laver egenkontrol på reposerne.
Hun oplever, at deres dørmåtte ikke
bliver løftet.
Palle/EJK forklarer, at gårdmændene
foretager kontrol – også på reposerne.
Palle viser, hvordan kravspecifikationen til rengøringsfirmaet ser ud, samt
hvordan der tjekkes op på det af
gårdmændene.
Trafikdæmpning
Palle/EJK oplyser, at der er lavet trafikdæmpning i Paltholmterrasserne,
og at det har den ønskede virkning,
da billisterne sænker farten. Det vil
blive lavet på de resterende stamveje,
hvor miljøstien krydser, inden for de
kommende 14 dage.
Gavlvinduer
Palle/EJK fortæller, at de små gavlvinduer i Vestblokkene er medtaget af
råd og derfor skal skiftes. De nye vinduer bliver i modsætning til de eksisterende ikke til at åbne – dette har
været behandlet i TMU. Dette skyldes, at der er nogle energikrav, der
skal opfyldes.
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Grønne lavtage
Palle/EJK lovede ved sidste BR-møde
at følge op på, hvorvidt de grønne lavtage skulle gødes. Det skal de, og det
skal ske 1-2 gange årligt afhængigt af
behov. Man har afventet afslutning
på diverse byggesager. Gødningen vil
foregå til foråret. Driften har en liftvogn og kan derfor gøre det selv,
hvorfor udgiften formentlig bliver
holdt nede.
Rotter
Palle/EJK orienterer om, at det ikke
har været muligt at fange den rotte,
der frekventerer fire lejligheder i Blok
25. Kommunen mener, at der er tale
om én rotte, der bevæger sig mellem
lejlighederne. Der er sat et utal af
fælder op i alle de nævnte lejligheder
– både i lejlighederne og under gulvet,
men uden held. Driften har nu i samarbejde med kommunen fået dispensation til at lægge gift ud i den bolig,
der står tom, og det er blevet spist.
Derfor vil man indenfor nogle dage
have lokaliseret den.
Mikkel/Blok 35 opfordrer alle til at
anmelde rotter til kommunen.

Hjertestartere
Palle/EJK deler den gode nyhed, at
Furesø Boligselskab har finansieret 3
hjertestartere mere til Farum Midtpunkt. Dvs., at der nu er 4 hjertestartere, der vil blive placeret i området.
De bliver placeret i varmeskabe langs
Miljøstien efter Falcks anbefaling.
Gerd/206B anbefaler, at de bliver
tegnet ind på grundkortet over Farum
Midtpunkt. Hun oplyser, at det i lang
tid har været planen, at der skulle
laves et nyt grundkort over Farum
Midtpunkt.
Palle/EJK fortæller, at de vil blive registreret på Trygfondens hjemmeside,
samt at det vil blive oplyst på Farum
Midtpunkts egen hjemmeside.
Berit/BU vil gerne have placeringen af
hjertestarterne, så de kan blive sat
ind på et kort allerede i næste nummer af Midtpunktet.
Lis/80F spørger til, om den hjertestarter, der allerede er i Farum Midtpunkt, er sat op.
Palle/EJK siger, at det er den ikke.
Lis/80 F oplyser, at lægehuset ikke
ligger inde med en hjertestarter, og at
de ikke var klar over, at der var en i
Farum Midtpunkt.
Palle/EJK svarer, at den naturligvis
er registreret på Trygfondens hjemmeside, og at der er skiltning udenfor
om, at der findes en hjertestarter.
Den har aldrig siddet udenfor før,
men det kommer til at ske nu. Driften
har afventet afklaring på, hvem der
skulle finansiere de nye hjertestartere.
Erik/Blok 43 spørger Palle, om der
bliver fulgt op på asfalteringen på
Frederiksborgvej, da denne er ødelagt
som følge af nedgravede kabler.

32

Palle/EJK svarer, at det ikke er et
projekt, driften har været involveret i,
men at han vil tjekke op på det.
Istandsættelse af Seniorklubbens/Nørklernes lokaler
I driftsbudgettet er der ikke afsat
midler til vedligeholdelse af klub/foreningslokalerne i Farum Midtpunkt.
BR-FU har besigtiget forskellige klublokaler i Farum Midtpunkt, og mange
af dem fremstår nedslidte. BR-FU har
derfor indgivet forslag om, at der afsættes penge i budgettet, så pengene
bliver afsat over fem år.
Det har tidligere været drøftet på et
blokrådsmøde, at de lokaler, som Seniorklubben hidtil har brugt alene,
fremover også vil blive brugt af Nørklerne. Det har været muligt for driften
at finde penge i indeværende budget,
som bliver brugt på istandsættelse af
lokalerne. Det har været prioriteret
højt, at istandsættelsen af netop disse
lokaler kunne sættes i gang øjeblikkeligt, idet de er meget medtaget af rygning, og da de nu også skal bruges af
Nørklerne. Det vil betyde, at istandsættelsen hvert 5. år, som sættes ind
i budgetttet, blot vil blive skudt et år
for Seniorklubbens/Nørklernes lokaler.
Lis/Nørklerne spørger BR-FU, om de
har meldt ud, at det ikke er tilladt at
ryge i lokalerne, hvortil Tove/BR-FU
svarer, at det har de. Lis konstaterer,
at det ikke bliver overholdt. Desuden
spørger hun til, om det lokale, som
Nørklerne har fået stillet til rådighed,
udelukkende er deres.
Tove/BR-FU kommenterer, at rygeforbuddet er et lovmæssigt krav, og
hvis det ikke overholdes, medfører det
opsigelse.
Maiken/Blokrådssekretær forklarer,
at det er blevet meldt ud til Seniorklubben og Nørklerne, at det lokale,

der ligger til højre er Nørklernes, og
det der ligger til venstre er Seniorklubbens. Nørklerne skal dog have
adgang til lokalet til venstre, da det
giver adgang til toilettet. Det store lokale er til fælles brug.
Lis/Nørklerne forklarer, at de gerne
vil have lov til at låse lokalet af, da de
har kostbare ting som symaskiner og
lignende.
Torben/Seniorklubben (formand) er
uforstående overfor, at Seniorklubben
er blevet pålagt, at de skal dele deres
lokale med Nørklerne. Seniorklubben
synes ikke, det fungerer. Torben kan
oplyse, at Seniorklubben i henhold til
en blokrådssag (i 90’erne) fik lov til at
bruge lokalerne tilbage i ’89. Derfor
mener Seniorklubben, at det er deres
lokale. Han mener proceduren vedr.
delingen af lokalerne skulle have foregået anderledes. Seniorklubben har
modtaget et brev fra BR-FU, om at
lokalet fremover skal deles med Nørklerne, men Torben efterlyser yderligere dokumentation for denne nyindgåede aftale. Han mener, at Senior33

klubben skulle have været inddraget i
processen omkring beslutningen. Han
beskriver Seniorklubben som en nøgleklub – en lukket klub, og han mener derfor det er problematisk, at
Nørklerne nu også er der. Torben ytrer også utilfredshed over, at Seniorklubben ikke er blevet informeret om
den fremtidige renovering af lokalerne.
Gerd/206B og medskaber af Seniorklubben oplyser, at klubben til at
starte med fik lov til at være i Blok As
fællesrum. Dette var dog ikke problemfrit, da Seniorklubben ikke kunne holde selvjustits. Derefter blev de
tildelt deres nuværende lokaler, men
Gerd forklarer også, at det altid har
været sådan, at hvis der ikke kan
fremvises regnskaber samt et acceptabelt medlemstal, så kan blokrådet
begrænse antallet af kvadratmeter,
der tildeles. I de sidste mange år har
der ikke været over 30 medlemmer,
og mange af dem bor ikke i Furesø
Boligselskab, hvilket betyder, at de
ikke har tilladelse til at komme der.
Jørgen/410F troede, at indlægget drejede sig om vedligeholdelse, hvilket er
en sag han og Blok 42 bakker op om.
Han kommenterer, at Torben lægger
op til forlig, hvorfor han mener det
må være muligt at finde en løsning.

Allan/Blok 21 er ny beboer i Farum
Midtpunkt, og han undrer sig over
proceduren for mødet. Han kommenterer, at vi er under punktet meddelelser og opfordrer derfor dirigenten
til straks at stoppe diskussionen.
Han mener, at hvis der er noget, der
skal diskuteres, så skal det op som
punkt. Han synes ikke, den forudgående diskussion hører hjemme på et
fællesmøde.
Tove/dirigent giver Allan ret og vælger
at stoppe diskussionen, selvom der er
flere, der har bedt om ordet.
Der er dog uenighed med dette i salen, og der bliver udtrykkeligt gjort
opmærksom på, at punktet hedder
”Meddelelser og debat” – hvorfor dirigenten vælger at fortsætte debatten.
Lis/Nørklerne oplyser, at de aldrig har
set mere end 7-10 medlemmer fra
Seniorklubben i lokalerne. Derudover
gør hun det klart, at Nørklerne altid
låser døren efter sig.
Hanni/55C forklarer, at da hun flyttede til Farum Midtpunkt for et par år
siden, var hun i udgangspunktet positivt overrasket over Seniorklubben.
Hun blev dog skræmt væk af den
skarpe tobaksrøg, der var i lokalet.
Grundet dette mener hun ikke, at
Seniorklubben er for alle beboere i
Farum Midtpunkt.
Palle/EJK forklarer med henvisning
til Torbens brug af ordet renovering,
at det ikke er en renovering, der er
tale om. Der foretages derimod maling af vægge og almindelig vedligeholdelse af gulvet.
Torben J/Seniorklubben forklarer, at
rygeforbuddet er kernepunktet i den
strid, der hersker. Hvis blokrådet
mener, at der ikke må ryges i klubber
og foreninger, så skal det vedtages

34

låne et lokale, når de ikke er en klub.
Det fremgår tydeligt af et tidligere
modtaget brev, at der var en forventning fra blokrådets side om, at de der
låner lokaler i Farum Midtpunkt har
en klub med dertilhørende struktur.
Mikkel/Blok 35 er uforstående overfor, at Seniorklubben ved dette møde
meddeler, at de ikke har været en del
af dialogen. Denne har stået på igennem det sidste halve år på BRmøderne. Demokratiets præmis er, at
man bliver nødt til at indgå aktivt i
det for at blive hørt.
ved en blokrådssag. Torben er overbevist om, at de lovparagraffer vedr.
rygeforbuddet, som der henvises til i
brevet fra BR-FU, ikke holder i den
givne sammenhæng. Hans argumenter for dette er, at lokalet dels ikke er
et erhvervslokale, dels er det ikke
åbent for offentlig adgang, da det kun
er for beboere i Farum Midtpunkt.
Desuden kommenterer han, at dette
fremgår af arbejdstilsynets vejledning
vedrørende klublokaler.
Maiken/blokrådssekretær
forklarer,
at hun har undersøgt de paragraffer,
som Torben J. kommenterer på. Hun
har tidligere været i dialog med både
den tidligere samt nuværende formand fra Seniorklubben, da de til at
begynde med også var uenige i afgørelsen. De indgav en klage til BR-FU,
men efter de selv havde konsulteret
arbejdstilsynet, trak de klagen tilbage, da arbejdstilsynet kunne bekræfte, at BR-FU’s udmelding var korrekt.

Gerd/206B forklarer, at det udelukkende er muligt at benytte lokalerne i
Farum Midtpunkt, hvis man er beboer – alternativt beboer i Furesø Boligselskab – det har der altid været en
regel for. Derudover skal alle der benytter lokalerne være etableret som
enten klub eller forening.
Lis/Nørklerne uddyber, at de beboere,
hun før omtalte, bor i en af Furesø
Boligselskabs andre afdelinger. Nørklerne har ikke en decideret medlemsliste, men derimod en facebookgruppe, hvor man kan tilmelde sig. Hun
understreger, at så længe de ikke har
nogen lokaler, vil de ikke danne en
klub eller forening.
Michael/452D foreslår, at diskussionen stopper her. Han opfordrer Nørklerne til at få lavet en klub samt Seniorklubben til at mødes med BR-FU
for at få afklaring. Derefter kan der
rejses blokrådssag.

Lis/Nørklerne lader en kort bemærkning falde om, at Nørklerne hverken
er en klub eller forening. Alle har adgang – også folk, der ikke bor i Farum
Midtpunkt.

Henrik/BR-FU afslutter talerækken
med at slå fast, at der vil blive arbejdet på at finde en løsning.

Torben J/Seniorklubben undrer sig
over, at Nørklerne overhovedet kan

På sidste blokrådsmøde orienterede
bolignetudvalget (BNU) om, at samar-

Klage fra BR-FU til
Jens Elmelund (KAB)
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bejdet med KAB i forbindelse med
EU-udbuddet til ny internetleverandør var yderst utilfredsstillende. Da
deadlines, som har betydning for leverancen, ikke er blevet overholdt af
KAB, valgte BR-FU at indgive en klage til administrerende direktør i KAB,
Jens Elmelund. Dette havde heldigvis
en positiv effekt, da det medførte, at
BNU fik tilsendt det fulde udbudsmateriale, som de havde efterspurgt,
samt fik aftalt møde med rådgiveren i
KAB.
Tove/BR-FU supplerer, at BR-FU vil
følge nøje op på det videre forløb.
Michael/BNU forklarer, at de pt. er en
måneds tid bagud i forhold til oprindelige stramme tidsplan. De har gennemgået det fulde udbudsmateriale,
og det offentliggøres i morgen, derfor
tror de stadig på, at det kan nås på
trods af den stramme tidsplan.
Thomas/FURBO hæfter sig ved proceduren og forklarer, at han tager det
til efterretning.
Mikkel/Blok35 siger henvendt til Thomas, at de er flere, der gerne vil have
uddybet, hvad det er for en procedure, Thomas ikke er tilfreds med. Han
spørger yderligere, om kritikken drejer sig om, at de er gået til BR-FU.
Thomas/FURBO kan kun nikke anerkendende til dette. Han forklarer, at
det ville være oplagt at gå gennem
FURBO, eftersom det er dem, der ansætter administrationsselskabet – alternativt som minimum holde dem
orienteret. Han forklarer, at det måske kunne have fremskyndet processen, hvis det havde været på dagsorden i organisationsbestyrelsen.
Esben/BNU forklarer, at de i lang tid
forsøgte at køre det igennem KAB,
men eftersom der ingen respons kom,
blev de nødt til at handle. Esben for36

klarer også, at ikke alle er inde i de
procedurer, som Thomas henviser til,
og derfor mener han, at udvalgene
bør informeres om disse.
Thomas/FURBO giver Esben ret i, at
de ikke kan vide alt. Han mener derimod, det er vigtigt at gøre opmærksom på, hvordan proceduren burde
være.
Erik/80F mener, at proceduren har
været ganske tydelig i og med, at orienteringen om EU-udbuddet har stået på siden februar. Han forklarer, at
hvis ønsket var en anden procedure,
så skulle man ikke have accepteret,
at BNU fik mandat til at stå for dette.
Gerd/FURBO forklarer, at BR-FU ikke
har kompetence til at henvende sig
med klager til administrationen – det
har kun organisationsbestyrelsen.
Hun oplyser, at BR-FU i sådanne situationer fremover skal rette henvendelse til organisationsbestyrelsen. De
er ikke trådt ind i sagen, fordi de ikke
er blevet bedt om det.
Berit/38 2.S supplerer, at hvis BR-FU
vil indgå i kritisk dialog med administrationsselskabet, så har de som
minimum pligt til at have boligselskabet med på sidelinjen.
Ingvar/55E pointerer, at både Thomas og Gerd har været med til samtlige møder, hvor problematikken om-

kring samarbejdet med KAB vedr.
EU-udbuddet har været drøftet. Han
synes, det er under alt kritik, at de så
nu rejser kritikken af BR-FUs forretningsgang.
Thomas/FURBO mener ikke, at der er
hold i det, Ingvar fremfører. Han forklarer, at det han opponerer imod er
proceduren, hvor man rejser en klage
til KAB uden at holde boligselskabet,
der har ansat administrationen, orienteret. Det mener han er dybt uprofessionelt. Han vil som minimum orienteres, så han ved, hvad der foregår.
Mikkel/BNU er ked af, at de har trådt
nogen over tæerne. Da BNU ikke
kunne komme videre med KAB, valgte
de at gå til deres leder, BR-FU. BNU
er et underudvalg af BR-FU, og derfor
skal de igennem dem for at gå videre.
Han er ærgerlig over at finde ud af, at
proceduren skulle have været anderledes. Men nu er vi alle blevet klogere
– sket er sket, så han opfordrer til at
vi stopper mudderkastningen!
Dertil tilføjer han, at klagen blev
modtaget hos KAB, og at der kom et
svar som ønsket.
Berit/38 2.S understreger, at hele
denne debat udelukkende går på, at
BR-FU ikke har holdt FURBO adviseret om indgivelsen af klagen til KAB.
Erik/80F forklarer, at han har indtrykket af, at det var BR-FU, som
havde skrevet til KAB, hvilket også er
korrekt. Han mener også, at BR-FU
er BRs kommunikationscentral og
dermed de eneste, der kan udtale sig
på afdelingens vegne – det mener han
står i »Grundloven«. Hvis ikke afdelingen har en suverænitet, og alt derfor skal forbi organisationsbestyrelsen, så får de travlt.
Henrik/Blok 43 opfordrer til, at der
holdes en ordentlig tone, når der de-

batteres – det er der blevet opfordret
til flere gange.
Derudover gør han opmærksom på,
at hvis alle meddelelser skal diskuteres som denne, så når vi ikke at tage
beslutninger vedrørende blokrådssagerne inden 22:30.
Kommende budget
BR-FU har kigget nærmere på budget
og budgetønsker. I den forbindelse
har de stillet afklaringsspørgsmål til
enkelte udvalgs ønsker.
Hans/38 2.R synes, det er godt, at
BR-FU gør dette. Han vil dog gerne
understrege, at det ikke er BR-FU,
der rejser blokrådssagen vedr. driftsbudgettet – det er derimod på budgetmødet d. 9. januar, at der tages
stilling til, hvordan budgettet bliver
fremstillet i blokrådssagen.

Fælles mailadresse til udvalg
BR-FU plæderer for, at udvalgene i
Farum Midtpunkt får lavet en fælles
mailadresse. Med dette undgår man
brugen af personlige mailadresser i
udvalgsøjemed, samtidig med at man
letter arbejdsgangen, når der skal tages kontakt til udvalgene.
Tove/BR-FU supplerer, at BNU har
tilbudt, at de gerne vil stå for dette.
Berit/38 2.S anbefaler, at man undersøger, om KABs it-system kan håndtere en mailadresse, der hedder farum-midtpunkt.dk. Hun synes ikke,
det er en god idé, at udvalgsadresser
ligger på en server tilknyttet en given
blok, som det er tilfældet med BNUs
fælles mailadresse. Hun mener derimod, at det er mest hensigtsmæssigt,
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hvis disse ligger ved administrationsselskabet.
Michael/BNU oplyser, at de tidligere
har spurgt KAB om der var mulighed
for at få mailadresser, hvor svaret
dengang var, at det ikke kunne lade
sig gøre. Derfor påtog han sig opgaven. Han forklarer, at der ikke bliver
opbevaret mails på serveren, men at
den kun bliver brugt til at videresende post til udvalgsmedlemmerne. De
håber på, at de i fremtiden kan tilgå
den mailserver, der hedder farummidtpunkt.dk.
Berit/38 2.S tilkendegiver, at det præcis er den løsning, hun efterspørger –
altså noget der skal vedligeholdes
centralt.
Ungehusets åbningstider i julen
Ungehuset har åbent alle hverdage
mellem jul og nytår.
Seniorklubben og Nørklernes lokale
BR-FU oplever, at der er nogle udfordringer i forbindelse med, at lokalet
skal deles. Det er afgørende for den
fremtidige brug af lokalet, at alle parter retter sig efter de retningslinjer,
som BR-FU har meldt ud.
Tove/BR-FU supplerer, at de vil indgå
i dialog med Seniorklubben og Nørklerne, så der kan findes en løsning.
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4.c Andre udvalg
Bladudvalget (BU)
BU kan med glæde meddele, at der er
kommet flere kræfter til. Der er indtrådt 3 nye medlemmer, som er Tove/431D, Tine/452D og Lis/80F, så
nu består BU af 4 medlemmer.
Bladet tænkes i fremtiden produceret i InDesign, da dette program har
nogle fordele i forhold til grafik og
layout og er et værktøj, som mange vil
kunne tilgå. BU ønsker at følge udviklingen og forny sig, så de sikrer, at
folk har lyst til at deltage i arbejdet,
og at de har de fornødne redskaber til
rådighed. Derfor ønsker BU at indkøbe 2 stk. Mac-computere, da disse er
bedst til grafisk brug. Ved indkøb af
computere sikrer BU samtidig, at der
altid findes en back-up. Desuden vil
BU sikre, at der er penge til, at redaktørerne bliver uddannet i InDesign.
Dette vil blive rejst som blokrådssag
ved et af de kommende BR-møder. Da
der allerede er opnået en besparelse
og dermed et overskud på ca. 95.000
kr. på bladposten i budgettet, vil en
eventuel vedtagelse af sagen ikke
medføre huslejekonsekvenser, men
udgifterne vil blive lagt ind i budgettet
på sigt.

Morten/38 2.S er enig i, at der kan
være mange gode argumenter for InDesign. Han stiller dog spørgsmålstegn ved, hvorfor man netop ønsker
at indkøbe Apple-produkter. Han
mener, det er en myte, at grafik og
Mac hænger uløseligt sammen. Som
det er nu, kan en almindelig pc snildt
køre grafiske applikationer. Han er
også uforstående overfor antallet af
hardware, der skal anskaffes – hvorfor ikke en pr. medlem. Morten opfordrer til, at BU kigger på at anskaffe
en teamlicens til InDesign Cloud, da
det giver mulighed for, at man kan
interagere.

Michael/452D taler for, at der indkøbes Mac, fordi han mener, der er stor
forskel på at arbejde med InDesign på
hhv. en Mac og en almindelig pc. Han
kommenterer yderligere, at han synes, det er en god idé med en teamlicens, og at der måske kan være
penge at spare, når det er til frivilligt
arbejde.
Morten/38 2.S uddyber, at han ikke
ser behovet for indkøb af hardware,
hvis man vælger en teamlicens, da
man kan gå ud fra, at folk i bladudvalget har en computer. Licensen kan
lægges ud på medlemmernes personlige computere, uanset om det er en
Mac eller ej.

te er en meddelelse, og at man bør
tage diskussionen, når blokrådssagen
bliver rejst.
Berit/ 38 2.S forklarer Allan, at det er
sådan demokratiet fungerer. Under
punktet ”Meddelelser og debat” debatteres der også. Berit uddyber yderligere, at de ting, der er blevet debatteret i forhold til meddelelsen fra BU,
er noget, som BU kan bruge som input til den fremtidige blokrådssag,
som det jo er blokrådet, der skal tage
stilling til.
Gerd/FURBO tilføjer, at et vigtigt led i
demokratiet er, at man snakker sammen og drøfter tingene.
IT for alle
Hans/IT for alle meddeler, at der ikke
dukker nogen op i åbningstiden, så
derfor er gruppen blevet enige om, at
den bliver nedlagt.
Salen takker for godt arbejde.

Torben/164B håber, at det også i
fremtiden er muligt at hente bladet
online i pdf-format, uanset hvilken
løsning der vælges.
Tove/BU forklarer, at det selvfølgelig
er et kriterium.
Allan/108A finder det uacceptabelt,
at der bruges 10 minutter eller mere
på at diskutere, om det skal være
Mac eller ej. Han henstiller til, at det-

FURBO
Gerd/FURBO fortæller, at der har været afholdt repræsentantskabsmøde.
Der var godt fremmøde, og de fik
konstitueret sig. Hun fortæller, at
hun vil give BU information om, hvem
der har hvilke poster. Samtidig meddeler Gerd, at hun er blevet genvalgt
som formand, men fremtiden taget i
betragtning, så er det Thomas/FURBO, der overtager posten efter hende,
og han er valgt af repræsentantskabet.
5. Blokrådssager
BR-sag 499.a:
Ændring af »Grundloven«
Tove/dirigent forklarer, at denne
blokrådssag skal til afstemning på to
efter hinanden følgende ordinære brmøder. Den selvsamme BR-sag vil
derfor også blive rejst på blokrådsmødet i januar.
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Tove/dirigent oplyser, at det første afstemningstema vedrører ændringer i
»Grundlovens« § 3.
Afstemning
Ændringen af § 3 vedtages med 26
stemmer for, ingen imod og 3 blanke
stemmer.
Tove/dirigent oplyser, at der stemmes
om ændringer til »Grundlovens« § 4.
Thomas/143F ytrer, at uanset hvad
man stemmer, så er Farum Midtpunkt underlagt nogle regler. Han
kan godt lide den oprindelige formulering, da de gældende regler er ekspliciteret, og at det derfor er lettere
for folk at finde ud af, hvilke regler
der er gældende.
Afstemning
Ændringen af § 4 vedtages med 25
stemmer for, ingen imod og 4 blanke
stemmer.
Tove/dirigent oplyser, at der stemmes
om ændringer til »Grundlovens« § 7.
Afstemning
Ændringen af § 7 vedtages med 26
stemmer for, ingen imod og 3 blanke
stemmer.
BR-sag 499.b:
Driftsregnskab 2015-16
Tove/dirigent kalder forsamlingen tilbage fra en tiltrængt pause. Hun pointerer, at afstemningstemaet er at
tage regnskabet til efterretning, da
det jo er afsluttet. Hun opfordrer
samtidig regnskabsinteresserede til at
komme til budgetmødet d.9. januar.
Tove præsenterer økonomimedarbejder Anne Brønnum, KAB, som er klar
til at svare på spørgsmål.
Anne/KAB har et par supplerende
bemærkninger, som måske kan afklare eventuelle spørgsmål.
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Anne forklarer, at det budget der
blev lavet for 2 år siden til det regnskab, der blev afsluttet 30. juni 2016
indeholdt alle udgifter for hele Farum
Midtpunkt med de 1645 lejemål.
Det regnskab, der er aflagt nu, er et
mindre regnskab, eftersom blok 12 og
13 er taget ud pr. 1. november 2015.
Dermed kan der være forskelle de
steder, hvor der bliver beregnet efter
lejemålsenheder: renholdelse og lignende. Samtidig med at blok 12 og 13
blev taget ud, blev der lavet en ejerforening (Serviceareal, Svanepunktet
og familieboligerne i Farum Midtpunkt), som dækker udgifterne til
renholdelse, vedligeholdelse og lignende, der vedrører denne. Det betyder, at 6,25 % af renholdelse og vedligeholdelse er ført over til ejerforeningen.
Anne synes, det er et fantastisk flot
regnskab, der bliver fremlagt grundet
det store overskud (8.926.373 kr.).
Pengene fra overskuddet er blevet
brugt på egenfinansieringen af løbende sager, og dette medfører, at der til
næste år ikke skal en egenfinansiering ind over budgettet. Hun uddyber,
at der på den seneste affaldsomlægning var en egenfinansiering på
730.000 kr. årligt – den bortfalder
således i det kommende budget
2017/18.
Lovgivningen dikterer, hvordan et
overskud skal bruges, hvilket er som
følger:
1. al egenfinansiering skal afskrives
2. henlægges på konto til opsamlende resultat
3. kan henlægges på konto til disposition (gælder dog kun for nybyggeri)
Berit/38 2.S spørger, om de 37 lejligheder i Blok 12 og 13, som hører under Farum Midtpunkt, vil blive tilbageført i det kommende regnskab til
Farum Midtpunkt.

Anne/KAB forklarer, at der til næste
år bliver lavet et budget for ejerforeningen. De udgifter, der vedrører Farum Midtpunkt, bliver ført over i
regnskabet herfor.
Jørgen/410F efterlyser, at ledelsen
(organisationsbestyrelsen) laver en
mere åben forklaring på, hvorfor man
lander på de knap 9 millioner. kr. i
overskud.
Han ønsker klarhed over, hvor de
ca. 5 millioner kr. mindre i lejeindtægt end budgetteret bliver hentet.
Han kan se, at nogle af pengene bliver hentet fra renteindtægter, men
han kan ikke forstå, hvorfor renteudgifterne bliver budgetteret med 0 kroner, men går ind som en post på 6
millioner kroner.
Han efterlyser også en forklaring på
posten ”Korrektioner for tidligere år”.

Anne/KAB svarer Jørgen, at lejeindtægterne skyldes, at posten er en teoretisk leje – dvs. det er den leje, der
ville komme ind, hvis alle lejemål var
udlejet. I budgettet var Blok 12 og 13
med som lejeindtægter, og samtidig er
en del af udgifterne fra regnskabet
overført til Blok 12 og 13.
Renteudgifterne er tilknyttet de
byggesager, der kører og har kørt. Det
har været billigere at køre videre med
banklån fremfor at finansiere med
kreditforeningslån.
Posten ”Korrektioner fra tidligere
år” indeholder ejendomsskatter fra
tidligere år (refusion samt forrentning). Desuden er en tidligere reser-

vation blevet indtægtsført, da den ikke længere er aktuel.
Samtidig har renteindtægterne været højere end budgetteret – de kommer fra Furesø Boligselskab, hvor de
har været investeret i investeringsfonde, hvor de er blevet forrentet.
Mikkel/287E 2 mener, at den form
regnskabet bliver præsenteret i er
god. Han tror det vil være en dyr affære at få nogen til at fremlægge hele
regnskabet for blokrådet. Han roser
alle i Farum Midtpunkt, fordi posten
”Renovation” (s.3) på 4 millioner kr.
ikke er blevet større end sidste år.
Det er en af de udgiftsposter, beboerne har stor indflydelse på.
Han spørger til varmeudgiften på
33.000 kr. (s. 3), som er budgettet til
0 kroner både i regnskabet og i kommende budget.
Derudover efterlyser han en forklaring af posten ”Andre henlæggelser”
på s.4. Med hans øjne ser det ud til,
at man går glip af de 6,5 millioner kr.
i overskuddet.
Han opfordrer til, at både boligorganisationen og boligadministrationen arbejder for, at udgiften til konto
129 ”Tab af lejeledighed mv.” (s.4) bliver mindre. Han mener ikke, at der
bør være lejeledighed, når der er venteliste.
Anne/KAB forklarer, at varmeudgifterne går til nogle fællesarealer, men
det er ikke en udgift, der altid er der,
og derfor budgetterer hun ikke med
dem.
”Andre henlæggelser” er beregnet til
at afskrive på egenbetalingen for ombygningen af Servicecentralen. Restfinansieringen kommer derved ned,
og det er derfor ikke sikkert, at det
bliver nødvendigt at optage kreditforeningslån. Huslejestigningen bliver
altså mindre end først antaget.
Det viser sig at nogle af de udgifter,
der står på konto 129 ”Tab af lejele41

dighed mv.” vedrører de byggesager,
der har medført genhusning. De tilbageflyttes i indeværende regnskabsår, så der kommer en indtægt for disse. Anne husker ikke det eksakte tal,
men når man fraregner ovenstående,
er udgiftsposten ikke stor.
Erik/80F supplerer, at hvis man kigger i langtidsbudgettet, så er der afsat
en masse penge, og han er sikker på,
at de sidste penge til ombygning af
Servicecentralen kan findes her – det
var sådan Frank i sin tid fremlagde
det. Samtidig forklarer han, at man
altid vil ende op på en udgift i forbindelse med lejeledighed, da fraflytning
samt indflytning sker forskudt. Han
mener beløbet er historisk lavt.

Erling/262A henviser til s.1, og spørger til benævnelsen af afdelingen ”Bybækterrrasserne 401A - 456F, 3520
Farum”.
Anne/KAB forklarer, at det er den offentlige benævnelse for Farum Midtpunkt, og det er den der står på ejendomsskattebilletten.
Jørgen/410F sætter spørgsmålstegn
ved markedsføringsudvalgets post på
600.000 kr. på konto 119 (s.12). Ham
bekendt har der været en blokrådssag
i året, der indgik i denne post, som
blev fastsat til en udgift på 102.000
samt 3 løse punkter, der ikke var
prissat. Han mener derfor, der er en
forskel på 450.000 kr. fra det brugte
beløb til det beløb, der står anført.
Erik/MFU svarer Jørgen, at det er
ganske korrekt, at de 600.000 kr. der
er blevet budgetteret, ikke er blevet
brugt. Han forklarer desuden, at de
penge, der er afsat, udelukkende kan
frigives ved blokrådssager.

Palle/EJK svarer Erik, at han ved, der
har været henlagt nogle midler til at
klare nogle af reparationerne/genopretning til Servicecentralen, men han
erindrer ikke, at det var i den størrelsesorden, som Erik nævner.
Berit/38 2.S synes, det er farligt, hvis
man ikke har en buffer i budgettet til
lejeledighed, fordi den almene sektor
er særdeles konjunkturfølsom, og
man ved derfor aldrig, hvad der sker.
Mikkel/287E 2 forklarer, at han ikke
mente, at der skulle budgetteres med,
at udgiften til lejeledighed var lav,
men at der skulle arbejdes hen mod,
at den blev lav.
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Anne/KAB forklarer, at det der ikke
er blevet brugt af de 600.000 kr. er
blevet ført over på en sag, hvor alle
udgifterne fra MFU samles. Derfor
figurerer de stadig.
Jørgen/410F vil bare sikre sig, at de
stadig figurerer på konto 119.
Anne/KAB forklarer, at det gør de,
men de er reserveret til MFU.
Thomas/143F kommenterer, at netop
MFU spiller en rolle i forhold til den
lejeledighed, der tidligere var til debat. Han fortæller, at der er en udfordring i forhold til fremvisningslejlighederne, som skal finansieres. Desuden er der tiltag omkring åbent hus
arrangementer, som tidligere er blevet
finansieret af Landsbyggefonden. Derfor er det ikke sikkert, at der er afsat
nok penge på længere sigt.

Michael/Blok 46 fortæller, at de på
deres husmøde har gennemgået regnskabet, og at de i den forbindelse har
rejst en lang række af spørgsmål,
som de har fremsendt til BR-FU. De
undrer sig over, at det fremlagte
regnskab udviser et overskud på 8,9
millioner kr. Hvorfor afviger dette
markant fra det budgetterede? Michael fremlægger herefter hovedpunkterne (et ad gangen):
 Af konto 114 ”Renhold” fremgår en
budgetafvigelse på -2.047.762 kr.
Set i lyset af det store fokus på
rengøring, er blokken uforstående
overfor denne besparelse.
Anne/KAB forklarer, at renholdelse
består af flere ting, og en af de største
poster er lønninger til ejendomsfunktionærer. På disse lønninger er der en
difference på 156.000 kr. (6,25 % er
overført til ejerforeningen). På rengøringen er der en difference på
483.000, som er forårsaget af, at der
kommet nyt rengøringsfirma, og dette
er først sket efter budgettet blev lavet.
Michael/Blok 46
 Af konto 115 ”Vedligeholdelse”
fremgår en afvigelse på -869.127
kr. Eftersom der sidste år var snak
om manglende vedligeholdelse, er
man uforstående overfor, at der er
svarende til 40 % tilbage af det
budgetterede på denne konto.

mindre end budgetteret
(26.852.000 kr. af et budget på
32.044.000 kr., svarende til 16,2
%). Det er dog vanskeligt at udlede
noget konkret af materialet, da alle
udgifterne er dækket ind af hensættelser.
Sidste år var der stor fokus på
denne del, og derfor mener Blok
46, at det er uforståeligt, at der
mangler at blive brugt 1.8 millioner kr. (eller 5.19 millioner kr.?)
Anne/KAB svarer, at nogle af de poster der fremgår af langtidsbudgettet,
er rammebeløb, og at man derfor ikke
nødvendigvis bruger hele beløbet.
F.eks. skifter man ikke et blandingsbatteri, der virker som det skal. Der
bliver henlagt til forskellige projekter
(eksempelvis kolde gavle), men man
laver det ikke, før der er blevet rejst
en sag. Udgifter i langtidsbudgettet,
der ikke er afholdt, bliver stående på
konto 116.
Palle/EJK kommenterer, at det også
er denne konto, hvor udgifter til f.eks.
maskiner bogføres. Afvigelser kan
skyldes, at der ikke er det antagede
behov for udskiftning af maskiner.
Anne/KAB supplerer, at når budgettet for 2017/2018 skal laves, vil man
se på, om nogle af de ting, der ikke er
blevet udført i 2015/2016, skal udføres i 2017/2018 eller senere.

Anne/KAB forklarer, at det er en afvigelse man skal betragte positivt, for
det betyder, at mange af de ting, der
er blevet udført, er taget af langtidsbudgettet. Konto 115 er en såkaldt
”hovsa-konto” til uforudsete udgifter.
Michael/Blok 46
 Af konto 116-117 ”Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse” fremgår en afvigelse på
-1.815.848 kr. Umiddelbart ser det
ud til, at der er brugt 5.192.000
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Michael/Blok 46
 Af konto 118 ”Drift af vaskeri”
fremgår en budgetafvigelse på
-196.397 kr. Af regnskabet fremgår det, at der har været udgifter
for 340.000 kr. (der var budgetteret med 537.000 kr.). Det ses også,
at der har været indtægter for
855.438 kr.(der var budgetteret
med 537.000) – det vil med andre
ord sige, at vaskeriet bidrager med
514.835 kr. i nettoindtægt om
året. Indtægten på 514.835 kr.
skal holdes op imod et budget på
279.000 kr.
Anne/KAB oplyser, at man i noten på
side 11 kan se, at der er budgetteret
med en vandafgift. Som det er nu,
bliver vandafgifter til fællesarealer
ført på konto 107, derfor fremgår det
på konto 118 som en besparelse på
132.000 kr. Udgiften til vaskemidler
har været mindre end budgetteret,
samtidig med at der har været en besparelse på el. Man skal være opmærksom på, at vedligehold samt
udskiftning af maskiner indgår på
konto 116 og ikke på denne konto.
Michael/Blok 46 konkluderer, at det
ikke er et spørgsmål om, at de i blokken betvivler de faktiske tal, men et
signal til bestyrelsen og administrationen om at stramme op vedrørende
procedurerne og rapporteringen.
De mener ikke, det kan være rigtigt,
at så ”stort” et regnskab hver eneste
gang skal være en ”hovsa-oplevelse”,
hvor der pludselig optræder ”millionafvigelser” i både positiv og negativ
retning, og det kan heller ikke være
rigtigt, at der hvert eneste år kan
overføres store ubrugte beløb fra de
forskellige driftskonti – især ikke når
pengene tages fra områder, hvor beboerne oplever (og klager over) en
kvalitetsnedgang.
Derfor opfordrer de BR-FU og bestyrelsen til at udsætte afstemningen
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og afsætte tid til, at beboerne og
blokrådet kan gennemgå og få forklaret baggrunden for de dispositioner,
der er foretaget, eller som ikke er
gennemført.
For at undgå lignende situationer
fremover opfordrer blokken bestyrelsen til at indføre regelmæssig budgetopfølgning og rapportering, da man
således kan skabe en god og sund
dialog mellem beboerne, administrationen og bestyrelsen, samtidig med
at man får skabt et overblik over,
hvilken retning Farum Midtpunkt bevæger sig i, og hvilke udfordringer
man står overfor.
Tove/dirigent konstaterer, at der ikke
er flere, der ønsker ordet, og derfor
stemmes der (en beboer har forladt
forsamlingen, så der er nu 28 stemmeberettigede).
Afstemning
Driftsregnskabet tages til efterretning
med stemmefordelingen 25 for, 2
imod og 1 blank.
BR-sag 499.c:
Renovering af loftet i Genbrugsen
Steffen/Blok 11 fortæller, at de på
deres husmøde er blevet informeret
om, at Genbrugsen over tid har gene-

reret et overskud på 300.000, og derfor kan de ikke forstå, hvorfor disse
penge ikke kan blive brugt på renoveringen af loftet.

et nyt toilet, og resten er ved en
blokrådssag bevilget til møblering i
Selskabslokalerne. Derfor er der ikke
noget tilbage på kontoen.

Maiken/Blok 35 fortæller, at de ligeledes talte om dette på deres husmøde, men at de stemmer for alligevel,
da de synes, det er vigtigt, at Genbrugsen kommer op at køre igen. De
undrede sig dog over, at der skal tages penge fra huslejen fremfor vedligeholdelsesbudgettet.

Hans/38 2.R oplyser, at Genbrugsen
også i historien har været en overskudsforretning Farum Midtpunkt.
På den baggrund har Genbrugsen
været medskabende til aktiviteter i
Farum Midtpunkt samt økonomi.
Hans gør det klart, at loftet i lokalet
skal laves uanset, hvad man vælger
at bruge lokalet til, og udgiften skal
afholdes over huslejen. Alternativt
skal lokalet stå tomt og ubrugt.
Han mener, at man bør belønne, at
der er etableret en ny gruppe af folk,
der har lyst til at arbejde videre med
Genbrugsen, og opfordrer derfor til,
at der stemmes for.

Thomas/143F forklarer, at nogle af de
penge Genbrugsen har genereret over
tid, er blevet brugt til forskellige ting
– bl.a. er der blevet lavet toiletter. Så
spørgsmålet er, hvor meget der reelt
er tilbage.
Michael/Blok 46 oplyser, at de stemmer imod, da de mener, at der stadig
er penge i Genbrugsen, som burde
kunne dække udgiften.
Berit/MFU forklarer, at der i Genbrugsens regnskab har været reserveret et beløb som tilskud til indkøb af
møbler i Selskabslokalerne, som MFU
via en blokrådssag har brugt.
Erik/Blok 43 fortæller, at de grundet
huslejekonsekvensen
heller
ikke
stemmer for. De undrer sig over, at
man vælger at fortsætte Genbrugsen,
når man har en konkurrerende virksomhed på den anden side af gaden i
form af spejderne.
Lis/Genbrugsen forklarer, at Genbrugsen vil åbne i den gamle ånd,
hvor man i modsætning til spejdernes
forretning også kan lave byttehandel.
Samtidig er prisniveauet i Genbrugsen usammenligneligt med spejdernes forretning.
Anne/KAB forklarer, at der ud af de
222.000 kr. der stod på Genbrugsens
konto, er blevet brugt 85.000 kr. på

Der stemmes.
Afstemning
Blokrådet vedtager at renovere loftet i
Genbrugsen med stemmefordelingen
21 for, 6 i mod og 1 blank.
6. Eventuelt
Maiken/Blok 35 spørger BR-FU og
FURBO, om der er kontakt til politi,
SSP mv. i forbindelse med uroligheder omkring hashrygning samt overfald i Farum Midtpunkt.
Thomas/FURBO havde i sidste uge et
møde med Nordsjællands Politi og
kommunen, hvor episoden i Blok 35
blev talt igennem, så der er fokus på
det. Man har en formodning om, at
man kan identificere de pågældende
typer.
Han oplyser også, at der kører en
sag i forbindelse med radikalisering af
medlemmer i ungeforeningen Kilden,
der ligger på den tidligere Bybækskole. I medierne er Kilden blevet omtalt
som en del af Farum Midtpunkt,
hvilket er uheldigt for Farum Midt45

punkts ry. Bestyrelsen har i samarbejde med Maiken/kommunikationsmedarbejder været i dialog med DR
for at gøre opmærksom på problematikken. FURBO arbejder på at få et
møde i stand med politi eller forebyggelseskonsulent – eller begge parter.

Michael anbefaler på det kraftigste,
at man i blokkene laver interne smskæder og aftaler ”tilfældige” møder,
hvor man lægger et passivt pres på de
uvedkommende. Man konfronterer
altså ikke men står bare og snakker
sammen ved siden af.

Jakob/161B beretter om en beboer,
der tilbage i november fik en blodprop
i hjertet. Det viste sig, at ambulancefolkene ikke kunne komme ind i
blokken – beboeren formåede selv at
få lukket dem ind, men hvad gør vi?

Sebastian/Blok 46 supplerer Michael,
at det at være passivt tilstede også
kan være at gå ned med skraldet eller
gå ud med hunden.

Palle/EJK svarer at Falck, Politi mv.
har fået udleveret et hav af nøglebrikker. De har tidligere fortalt, at de
– uanset om de har en brik eller ej –
altid vil kunne komme ind. Palle tager
en dialog med dem.
Thomas/143F forklarer, at udfordringen kan skyldes, at der er blevet hentet assistance uden for lokalområdet.
Maiken/Blok35 har oplevet samme
problematik.
Per/70E mener, at der skal findes en
løsning nu på problemerne med
hashrygerne i gangstrøgene. Ringer vi
til Politiet? – det havde de gjort i hans
blok.
Erling/Blok 33 har reageret på problemerne ved at kontakte forebyggelseskonsulent, Michael Madsen. Michael har forklaret, at man ikke skal
gå i dialog med de folk, der ryger
hash i gangstrøgene. Man skal derimod ringe 114.
Michael/Blok 46 supplerer, at det er
afgørende, at politiet opretter en sag.
Derfor skal man forlange at få et
journalnummer, når man ringer og
anmelder disse tilfælde. Noter også
tidspunktet, lyder opfordringen. Man
ringer 112, hvis det er livstruende,
trusler eller vold.
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Esben/Blok 34 fortæller, at de har
ringet 114 op til flere gange, hvor de
også har fået oplyst journalnummer,
men der sker ingenting. Han oplever
ikke, at et passivt pres virker. De oplever truende adfærd fra de hashrygende, og selvom de ringer 112, dukker politiet ikke op.
Sebastian/Blok 46 opfordrer til, at
man presser på, når man kontakter
politiet.
Thomas/143F fortæller, at man skal
oplyse en postadresse fremfor bloknummer – det kræves for at politiet
kan arkivere anmeldelsen.
Mikkel/287E bakker op om Michaels
opfordring til at stå sammen i blokken, så man kan lægge et fælles passivt pres.
Torben/241A konstaterer, at adfærden hos hashrygerne er blevet langt
mere voldelig og truende end tidligere.
Erik/Blok 43 arbejder indenfor politiet. Han forklarer, at det ofte er et forkert ord, der udløser vold. Vær synlige – men gå ikke i dialog. Brug 112,
hvis de kommer for tæt på – alternativt 114. Erik understeger desuden
vigtigheden af, at Michael Madsen
også får besked, når man oplever
problemer, da han har dialogen med
både politiet, kommunen og de ansatte.

Erling/262A skifter emne, da han
undrer sig over, hvorfor der bliver
trukket en masse kabler i parkeringsarealet. Han mener, at de mennesker der arbejder, er til fare for sig
selv, da man ikke kan se dem, når
man kommer kørende.
Palle/EJK forklarer kort, at det der
bliver lavet, er katodisk beskyttelse.
Han går videre med Erlings observationer.
Ingvar/Blok 14 fortæller, at kassereren har brokket sig over, at der ikke
findes hævekort, så man kan få udbetalt penge fra blokkens dispositionskonto.
Anne/KAB har i fredags sendt brev
ud til samtlige blokke om, at konti
overflyttes til Danske Bank, og blokkene får derved adgang til netbank
samt dankort/mastercard. Hvis man
har haft udlæg, kan man skrive til
Anne, så hun kan foretage en overførsel.
Maiken/kommunikationsmedarbejder
supplerer, at man kan finde brevet,
hvor den nye procedure fremgår, under Nyheder på hjemmesiden.
Mogens/437A forklarer, at han i starten af sidste måned fik et brev fra
KAB, hvor der stod, at man ikke måtte bore i bagvæggen i stuen grundet
PCB. Han undrer sig over, at man
modtager dette brev to år efter PCBrenoveringen, og han spørger til, hvad
det har af sundhedsmæssig betydning, når man har boret?
Palle/EJK forklarer meget kort, at det
ikke er farligt, men at man selvfølgelig
fremadrettet skal gøre, som der står
beskrevet i pjecen. Det er først i forbindelse med PCB-sagens afslutning,
at man er blevet pålagt at lave nogle
instrukser.

Thomas/PCB-følgegruppen kommenterer yderligere, at intentionen med
vejledningen er, at hvis man er underlagt arbejdsmiljøloven, så er der
nogle grænseværdier, der skal overholdes.
Palle/EJK supplerer, at der er to elementer i det materiale, der er udlevet
i Birkhøjterrasserne. Det drejer sig
dels om, hvis beboerne selv udfører
håndværksmæssige arbejder. Dels
vedrører det, at der findes nogle helt
andre krav, hvis man rekvirerer
håndværkere.
Erik/80F oplyser, at HTH har erkendt
at der er problemer med deres skabsophæng, hvorfor der er risiko for at
skabene falder ned. Da de i Birkhøjterrasserne har køkkener fra HTH, vil
Erik høre, om man er i kontakt med
HTH vedrørende dette.
Referenten kan her oplyse, at der efter
mødet er kommet information om
ovenstående, idet HTH har oplyst, at
der ikke er leveret skabe/beslag til
Farum Midtpunkt, der er berørt af problemet.
Torben/241A undrer sig over, at der
ikke har været rejst en ”lukke-sag” på
varmestuen. Derfor opfordrer han
blokrådet og BR-FU til at lave en sådan.
Mikkel/287E får en afsluttende bemærkning, som han bruger fornuftigt, idet han gør blokrådet opmærksom på, at de skal huske budgetmødet d. 9. januar 
Tove/dirigent takker af og ønsker alle
en glædelig jul.
BR-MØDER 2017
3. januar
| 4. maj
2. februar
| 6. juni
7. marts
| juli mødefri
4. april
| 3. august

| 5. september
| 5. oktober
| 2. november
| 5. december
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
BEBOERHOTEL
2 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: blokraad@farum-midtpunkt.dk
BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk

Personlige henvendelser:
Mandag
Torsdag

1400 – 1800
1400 – 1800

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

”BLØDE GÅRDMÆND”
Anita
telefon: 2058 6048
hverdage

kl 0700 – 1500

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

Beboerne kan træffe BR-FU i Servicecentralen mandag i ulige uger
1900 – 2000
samt før blokrådsmødet
1900 – 1930
BR-FU medlemmerne mødes allerede kl 1830
(se datoer i kalenderen s. 51)

BORETIDER
Mandag – fredag:
Lørdag, søndag, helligdage:

Medlemmer af BR-FU er for tiden:
Navn
Bopæl
Hanni
55E
Inge
155C
Leif
242B
Henrik
428D
Tove
431D

DAGINSTITUTIONER
Børnegalaxen Farum
(privat institution)
Nygårdterrasserne nr. 225A
tlf: 4499 9295
Furesø Kommunale Børnehave
Nygårdterrasserne 209A
tlf: 4495 3964
Kærnehuset
Paltholmterrasserne 6A
tlf: 7235 8550

Blok
14
25
32
43
44

Følgende blokke står for tur til BR-FU
Blok 12-13
01.06.17 – 30.11.18
Blok 24
01.09.17 – 28.02.19
Blok 31
01.03.18 – 31.08.19
Blok 42
01.12.17 – 31.05.19
Besked om medlemskab af BR-FU skal gives
i god tid, da turen ellers skal gå videre til næste blok.

BLOKRÅDETS SEKRETARIAT
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 3051 9183
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
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0900 – 1800
1000 – 1400

EJENDOMSKONTOR
Servicecentralen
Paltholmterrasserne 15A
Telefon 4434 0910 / Fax 4434 0911
Mail: ejk-midtpunkt@kab-bolig.dk
Personlige henvendelser:
Mandag og torsdag:
Tirsdag og fredag:
Onsdag:

1400 – 1800
0800 – 1000
Lukket

Telefoniske henvendelser:
Alle hverdage:

1230 – 1330

Du kan altid indtale sin besked på telefonsvareren uden for åbningstiderne.
Husk navn, adresse og telefonnummer.
Kontakt via email kan forventes besvaret
Mandag til torsdag
0730 – 1430
Fredag
0730 – 1300

FOREBYGGELSESKONSULENT
Michael: Telefon:
3045 8033
Mail:
forebyggelse@kab-bolig.dk
EL-DELEBIL
Greenabout:
www.greenabout.dk/gam1/farum-midtpunkt
FORKORTELSER
Udvalg og følgegrupper:
(å) = åbent udvalg
BNU
Bolignetudvalget
BOU
Boligudvalget
(å)
BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg
BU
Bladudvalget
(å)
BUU
Børne- og Ungdomsudvalget
(å)
FAU
Friarealudvalget
(å)
FGIG
Følgegruppen for Indre Gangstrøg
FGSC
Følgegruppen for ombygning af SC
MFU
Markedsføringsudvalget
(å)
STRU
Strukturudvalget
(å)
TMU
Teknik/Miljø Udvalget
(å)
ØU
Økonomiudvalget
Andre forkortelser:
ABF
Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg
BL
Boligselskabernes Landsforening
BR
Blokrådet
BRM
Blokrådsmøde
BRS
Blokrådssekretariatet
EJK
Ejendomskontoret
FURBO Furesø Boligselskab
FK
Furesø Kommune
FM
Farum Midtpunkt
KAB
Københavns Almindelige Boligselskab
MP
Beboerbladet »Midtpunktet«
NB
Nærbiksen
SC
Servicecentralen
SH
Spisehuset
SL
Selskabslokalerne

GENBRUGSEN
Paltholmterrasserne 2A
Telefon: 2336 6642

Åbningstider:
Mandag, torsdag og fredag:
1300 – 1800
Vi køber ikke, men tager med glæde imod
næsten alt.
Genbrugsen drives af frivillige.

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

KATTEPROJEKTET
Blokrådets projekt vedrørende
vilde /bortløbne katte.
Modtagelse, fodring m.v. af
bortløbne tamkatte koster 100
kr. pr. påbegyndt døgn i gebyr
ved udlevering af katten til ejeren.
På facebook frem- og efterlyses katte på:
- debatgruppe
- de gyldne blokken
- kat i farum
Mail: fm-kat@sol.dk.
Mails læses en gang i døgnet
Henvendelse:
Annelise og Asger

telefon 4035 0309

KLUBBER
Backgammon klubben
Sidste torsdag i måneden kl. 1900
Hjemmebane: Spisehuset, Nygårdterr. 201A
Formand: Sonny Laebel
telefon 2178 0540

Fiskeklubben
Nygårdterrasserne 219A
Åben 1. onsdag i måneden 1900 – 2100
Kontakt Jan Malmros
telefon 2891 1184

Nørklerne
Flere steder
Mandag aften el. onsdag formiddag
Kontaktpersoner:
Anne Harrysson
telefon 5190 0950
Vibeke Boyesen
telefon 2256 7742
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Seniorklubben i Farum Midtpunkt
Nygårdterrasserne 215A
For alle beboere i Furesø Boligselskab
over 50 år.
Alle tirsdage kl. 1300 samt
1. og 3. torsdag i måneden kl. 1400
Formand:
Finn Christensen
telefon 5263 1651
Tyrkisk Forening
Nygårdterrasserne 207A
Formand: Abidin Amik

telefon: 2628 4458

RADIO/TV & TELEFONI
Dansk Kabel TV telefon: 6912 1212
YouSee
telefon: 8080 4040
www.yousee.dk
TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV:
Oprettelse, pakkeskift
eller flytning 315,- kr.
Grundpakke:
121,60 kr./md
Mellempakke, evt. Bland-selv: 317,43 kr./md
Fuldpakke,
evt. Bland-selv: 431,34 kr./md
Abonnement betales kvartalsvis forud.

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

PRAKTISKE TIPS
Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i pulterrummene. Strømmen går over fællesmåler
og afbrydes med tilfældige mellemrum.
Nøgler til knallertbure i P-arealerne fås på
Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr.

Telefoni leveret af Dansk Kabel TV
Oprettelse og portering
af telefonnummer:
gratis
Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere information og priser.
YouSee Plus
kræver minimum mellempakke;
kontakt YouSee direkte.

SELSKABSLOKALER
Nygårdterrasserne 206A
Selskabslokalerne
lejes ved henvendelse
til Ejendomskontoret.
Plads til 60 personer.
To velmøblerede sale,
garderobe og toiletter.
Alt i service og køkkengrej,
køl/frys, komfur og
opvaskemaskine.
Musikanlæg kan lånes.
Pris weekend: 1.400 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).
Pris hverdage: 1.200 kr. + depositum 500 kr.
(inklusiv almindelig rengøring).

Der må ikke stilles u-indregistrerede køretøjer
i parkeringsarealerne.
Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr.
plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md.
Alle elevatorer 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).
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SSG DØGNVAGT
Vagttelefon ved vandskade, skade efter
brand, elevatorstop, manglende vand eller
varme og lignende katastrofer:
Telefon: 7020 8126
Døgnvagten kan kontaktes ved akut opstået
skade, som ikke kan vente til ejendomskontorets åbningstid.

SPISEHUSET
Nygårdterrasserne 201A
Telefon:
4495 7022
Åbningstider:
Mandag – torsdag
Fredag og lørdag
Søndag

1200 – 2300
1200 – 0200
1200 – 2100

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

TANDLÆGE
Nygårdterrasserne 233A
tlf. 4495 4200
www.tandklinikkenfarummidtpunkt.dk
UNGDOMMENS
UDDANNELSESVEJLEDNING
i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal
Paltholmterrasserne 11
telefon: 7268 4460

KALENDER FOR JANUAR 2017
Dato Begivenhed
2. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

3. BR-møde

19:30

SC

4. BUU

19:00

SC

19:00

SC

18:00
18:30

SC
SC

5.
6.
7.
8.
10.

VEDR. »MIDTPUNKTET« 500 OG 501
MP 500 husstandsomdeles 27.12.16

12.

RC Grafisk
1.750
Farum Midtpunkt
00

Sted

1.

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

Tryk:
Oplag:
Udgiver:

Tidspunkt

9.
11. BNU
Frist for MP 501
BU

13.
14.
15.

12.01.17 kl. 18 :
Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til
MP 501, der udkommer 26.01.17.
Overholdes afleveringsfristen ikke,
kan Bladudvalget afvise stoffet.
Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail.
Mail: blokraad@farum-midtpunkt.dk
Man kan i meget sjældne tilfælde efter særlig
aftale senest mandagen før afleveringsfristen
få en senere frist for aflevering af renskrevet
indlæg på e-mail, usb-stick eller cd.
Ansvarshavende:
Lis, 80F
Øvrige bladudvalg: BU og BR-sekretariatet
Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- og
forfatterangivelse.
Originale tegninger må kun bruges af andre
efter indhentning af tilladelse.

16. BR-FU

WWW.FARUM-MIDTPUNKT.DK
Farum Midtpunkts officielle hjemmeside.
Henvendelse: Blokrådets Sekretariat

30. BR-FU

19:00 – 20:00 SC

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. MP 501

Husstandsomdeles

27.
28.
29.
19:00 – 20:00 SC

31.
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