
Friarealudvalg 
kommissorium 

 
Reference 
Friarealudvalget – FAU – er nedsat jf. Blokrådets Forretningsorden § 12.    
Kommissorium for Friarealudvalget er godkendt på Blokrådsmøde 520 jf. BR-sag 520.c 
 
Baggrund for Friarealudvalget (FAU) 
Friarealudvalget opstod som en fortsættelse af Miljø- og byggefølgegruppen som varetog 
beboernes interesser i den første miljø- og byggeskadesag i begyndelse af 80erne.  
 
Formål   
 
Opgaver 
Friarealudvalget arbejder med alle typer opgaver i friarealerne som: beplantninger, 
småhaver, stier og trapper, legepladser og sportspladser. Herudover arbejder FAU med 
oplysning om friarealer og natur i bebyggelsen. Dette ved rundvisninger, fugleture og artikler 
i Midtpunktet. 
 
Særlige kompetencer 
FAU har bemyndigelse til, på Blokrådets vegne, at deltage i møder og forhandlinger med 
kommunen og andre myndigheder. Friarealudvalget har naturligvis ikke kompetence til at 
indgå bindende aftaler uden Blokrådets vedtagelse. 
 
Sager, som vedrører råderet, husorden, vedligehold og lign., eller som er af arkitektonisk 
eller økonomisk karakter, skal forelægges driften, for at sikre at både driftsmæssige forhold 
og myndighedskrav er opfyldt, inden de rejses i Blokrådet. 
 
Mødefrekvens 
FAU holder ordinært møde hver anden måned. Udvalget kan ekstraordinært indkaldes til 
møde, når det skønnes nødvendigt. Udvalget afholder herudover flere arbejdsmøder, hvor 
man arbejder med vedligehold af krydderihaven og Daliahaven.  
 
Afrapportering 
FAU udarbejder efter hvert møde et referat som tilgår Blokrådets sekretariat. Udvalget 
udarbejder lejlighedsvis artikler i Midtpunktet om vores friarealer og natur. 
Indkaldelser og referat tilgår ligeledes driftsleder og driftschef, således at disse er løbende 
orienteret om arbejdet i FAU. 
 
Kontakt 
Kontakt udvalget på friarealudvalg@farum-midtpunkt.dk 
 
Den af udvalget udpegede kontaktperson har som opgave at meddele af- og tilgang af 
medlemmer til Sekretariatet. 
 
Udvalgets sammensætning 
Driften er født medlem af FAU, idet formanden for gårdmænd og gartnerafdelingen deltager i 
møderne. Herudover er udvalget et åbent udvalg under Blokrådet. 
 
Behandling af persondata 
Udvalget 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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