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Mødeagenda til Strukturudvalgsmøde  
d. 5. september 2019 kl. 19 i Servicecentralen 
Af Niels, Strukturudvalget 

DEBATOPLÆG – HUSMØDEPARAGRAFFER 
Grundlaget for en fortsættelse af de-
batten om hvordan lejernes beboer-
mæssige demokratiske rettigheder 
sikres findes i: 
BR debat se MP 526 s.10 og i BR re-
ferat se MP 527 s. 27 

Vi har haft folketingsvalg, og ingen 
opfatter det som unødvendigt, at 
Danmarks Riges Grundlov og Valglo-
ven indeholder detaljeret regler og be-
stemmelser for hele valgprocessen. 
Det viste sig at kandidatopstillings-
reglerne ikke havde taget højde for de 
digitale muligheder, og derfor kom-
mer der supplerende bestemmelser. 
På den måde værner vi om vort lands 
demokrati. 

Der er en demokrati-parallel mellem 
Folketingets repræsentanters kreds-
mandater og Blokrådets repræsen-
tanters husmødemandater, men i Fa-
rum Midtpunkt er der enkelte BR re-
præsentanter, der indtil nu har afvist 
en egentlig regelskrivning, der fast-
lægger hvordan Husmødet admini-
strerer det demokratiske mandat, de 
er pålagt i henhold til lovgivningen for 

Afdelingsmødet, hvor hvert lejemål 
har 2 stemmer. 

I Farum Midtpunkt erstattes den op-
bygning med Blokrådet, hvor reglerne 
bestemmer, at en blok med 60 leje-
måls stemmeret erstattes med et 
Husmøde, hvor lejerne kan overdrage 
deres demokratiske ret ved at give 2 
valgte BR repræsentanter et fælles 
mandat, baseret på enighed opnået 
på det afholdte møde. 

Det synes indlysende, at der skal ta-
ges hensyn til den gældende lovgiv-
ning, om beboernes demokratiske ret-
tigheder i almene boliger, og at Fa-
rum Midtpunkt derfor har en forplig-
tigelse til at formulere de nødvendige 
regler og bestemmelser, således at vi 
kan dokumentere, at Farum Midt-
punkts »Grundlov« og forretningsor-
den overholder lovgivningen. 

Det er den debat vi skal igennem for 
at finde en løsning, som kan anven-
des som retningslinje for hver enkelt 
bloks husmødekompetencer. 

Med venlig hilsen Niels Kjerulff  
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