
BOLIGUDVALGET 
KOMMISSORIUM  

 
 
Reference 
Boligudvalget (BOU) er nedsat jf. Blokrådets Forretningsorden §12. 
Kommissorium for Boligudvalget er godkendt på Blokrådsmøde 525 jf. BR-sag 525.b 
 
Baggrund 
Blokrådet besluttede på Blokrådsmøde 482 jf. BR-sag 482.a i Maj 2015 at nedsætte/gennedsætte et 
Boligudvalg.  
 
Formål 
Boligudvalget arbejder med råderet, installationsret, vedligeholdelse og husorden for boligerne i Farum 
Midtpunkt for derigennem at fastlægge muligheder og begrænsninger for den enkeltes mulighed for at 
præge egen bolig jf. gældende lovgivning 
 
Opgaver 
Boligudvalget følger op på gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og bekendtgørelser for ”Almene 
Boliger” samt praksis i øvrig på området for derigennem i koordination med Driften at sikre udvikling og 
opdatering af Farum Midtpunkts bestemmelser for   
• Råderet, 
• Installationsret,  
• Vedligeholdelsesreglement og 
• Husorden. 
Ændringer godkendes af Blokrådet. 
 
Boligudvalget er høringspart i forbindelse med boligernes indretning.  
 
Boligudvalget kan endvidere efter anmodning deltage som bisidder i forbindelse med fraflytning jf. 
Blokrådets Forretningsorden §2 Stk. 2.  
 
Kompetence 
Boligudvalget har bemyndigelse til på vegne af Blokrådet og i koordination med Driften at deltage i møder 
og forhandlinger med relevante offentlige myndigheder samt indhente rådgivning indenfor Boligudvalgets 
opgaveportefølje. Dog kan bindende aftaler ikke træffes uden forudgående beslutning herom i Blokrådet.   
 
Sager, som vedrører råderet, husorden, vedligehold og lignende –eller er af arkitektonisk eller økonomisk 
karakter, skal forlægges driften, for at sikre at både driftsmæssige forhold og myndighedskrav er tilgodeset, 
inden de rejses i blokrådet. 
 
Mødefrekvens & afrapportering 
Boligudvalget holder ordinært møde den anden tirsdag i måneden – dog ikke juli – klokken 1900 i 
Servicecentralen. 
 
Boligudvalget udarbejder efter hvert møde referat, der offentliggøres på www.farum-midtpunkt.dk via 
Blokrådssekretæren. Herudover orienterer Boligudvalget lejlighedsvis om igangværende arbejder på 
Blokrådsmøderne under ”Nyt fra andre udvalg” jf. Blokrådets Forretningsorden §12 Stk. 5.    
 

http://www.farum-midtpunkt.dk/


Åben/Lukket udvalg 
Boligudvalget er et åbent udvalg. 
 
Kontakt 
Kontakt Boligudvalget på boligudvalg@farum-midtpunkt.dk. 
 
Den af Boligudvalget udpegede kontaktperson har som opgave at meddele af- og tilgang af medlemmer til 
Sekretariatet. 
 
Behandling af persondata  
Boligudvalget er underlagt gældende persondataforordning, og skal derfor behandle persondata fortroligt 
samt være særligt opmærksom på, at personlige oplysninger ikke må videregives til tredje mand uden 
samtykke. 
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