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Farum Midtpunkt d. 26. februar 2021 

 

Aflysning af blokrådsmøde d. 4. marts 2021 

& 

Udskydelse af afdelingsmøde og afdelingsbestyrelsesmøder d. 4. marts 2021 

 

Grundet gældende restriktioner om forsamlingsforbud er vi nødsaget til at aflyse blokrådsmøde d. 4. marts 

2021. Derudover udskydes afdelingsmødet og de to afdelingsbestyrelsesmøder, der også skulle have været 

afholdt torsdag d. 4. marts. 

 

Udskydelsen af afdelingsmødet medfører, at afdelingen Farum Midtpunkt ikke kan træffe beslutning om 

driftsbudgettet for budgetår 2021/2022. 

 

Der gælder midlertidige regler på det almene boligområde om beboerdemokrati, der foruden af give 

boligorganisationen mulighed for at udskyde eller aflyse afdelingsmødet, når forbuddet mod større forsam-

linger (eller lokale sundhedsmæssige tiltag) forhindrer eller vanskeliggør afholdelse af mødet, også giver 

dem en særlig midlertidig beslutningskompetence.  

Denne særlige midlertidige beslutningskompetence består i, at boligorganisationen kan godkende drifts-

budgettet for det kommende budgetår, hvis driftsbudgettet ikke overstiger det foregående års budget med 

mere end 2%. Ved opgørelsen af de 2 % kan der ses bort fra budgetforhøjelser, som skyldes en beslutning, 

som tidligere er truffet på et afdelingsmøde, fx som følge af gennemførte forbedringsarbejder. 

I driftsbudgettet for Farum Midtpunkt 2021/2022 (findes under nyheder på www.farum-midtpunkt.dk) 

fremgår en budgetforhøjelse lydende på 3,09%. I budgetstigningen er indeholdt den allerede vedtaget hus-

lejestigning på 1,6% i forbindelse med renovering af de indre gangstrøg (jf. BR-sag 510.b). Når denne alle-

rede godkendte stigning fraregnes, overstiger budgettet ikke det foregående års budget med mere end 2 %, 

og derfor kan boligorganisationen i henhold til de midlertidige regler godkende driftsbudgettet for afdelin-

gen.  

 

Organisationsbestyrelsen i Furesø Boligselskab har godkendt driftsbudgettet for budgetåret 2021/2022, 

men beslutningen gælder kun i perioden frem til, at det igen er muligt at afholde et blokrådsmø-

de/afdelingsmøde, hvor Blokrådet/afdelingsmødet kan godkende budgettet for den resterende del af året.  

 

Når forsamlingsforbuddet igen gør det muligt at afholde Blokråds- og afdelings- og afdelingsbestyrelsesmø-

de, vil der blive indkaldt til disse.  

Medlemmer af afdelingsbestyrelsen, som er på valg, fortsætter deres hverv, indtil næste afdelingsmøde er 

afholdt.   

 

Venlig hilsen 

Blokrådets Forretningsudvalg 

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

