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 Kommissorium for Bladudvalget 
1 BAGGRUND FOR UDVALGET 

Bladudvalget (BU) er nedsat i 1973 som kommunikationsplatform for beboerne i Fa-

rum Midtpunkt i almindelighed og beboerdemokratiets arbejde i særdeleshed. 
 Bladudvalgets forankring i Farum Midtpunkts beboerdemokrati fremgår af Blokrå-
dets Forretningsorden § 4, stk. 2 - 4, § 6, stk. 2, § 11, stk. 2, § 12, stk. 5, § 13, stk. 2 

og § 17, stk. 2. 

2 FORMÅL 

Beboerbladet »Midtpunktet« bringer hver måned dagsorden for det kommende blok-
rådsmøde med tilhørende blokrådssager og referat af det foregående blokrådsmøde. 
»Midtpunktet« er således omdrejningspunktet for Farum Midtpunkts varetagelse af 

det beboerdemokratiske arbejde. 

3 OPGAVER 

 Bladudvalget udarbejder trykgrundlag og sender dette til trykkeriet. 

 Bladudvalget udarbejder mindre hæfter, f.eks. Farum Midtpunkts »Grundlov« og 

Blokrådets Forretningsorden, samt særlige indstik til »Midtpunktet«. 

 Bladudvalget udarbejder i samarbejde med Blokrådets Forretningsudvalg årsplan 

for afholdelse af blokrådsmøder og produktionsplan for »Midtpunktet«. 

 Bladudvalget udarbejder egne artikler og bistår andre bidragsydere med udarbej-

delse af artikler til »Midtpunktet«. 

4 KOMPETENCE 

Bladudvalget optager principielt alle indlæg til »Midtpunktet« med relevans for Farum 
Midtpunkt. 

 Bladudvalget overholder god presseskik og korrigerer i samarbejde med bidrag-

ydere indlæg i nødvendigt omfang. 

 Indeholder et indlæg kritik af navngivne parter, gives den kritiserede part mulig-

hed for at svare i samme nummer af »Midtpunktet« som det kritiske indlæg eller 
tillade, at det kritiske indlæg bringes ukommenteret, eventuelt med svar i et sene-

re nummer af »Midtpunktet«. 

 »Midtpunktet« indeholder ingen kommercielle annoncer. I givet fald kan Bladud-

valget efter eget skøn skrive en kort artikel om et specifikt produkt. 

 Farum Midtpunkts egne aktiviteter (Kig Ind, Spisehuset og Nærbiksen) kan an-

noncere i bladet. 

 Beboere i Farum Midtpunkt kan annoncere køb/salg af specifikke produkter eller 

ydelser af ikke-kommerciel karakter. 

5 MØDEFREKVENS & AFRAPPORTERING 

Bladudvalget mødes ved afleveringsfristen for indlæg for sammen med repræsentan-
ter for Blokrådets Forretningsudvalg at fastsætte rækkefølgen af blokrådssager på 
dagsordenen, samt for at fordele månedens opgaver imellem Bladudvalgets medlem-

mer. 

6 ÅBENT/LUKKET UDVALG 

Bladudvalget er et åbent udvalg og bistås af Blokrådssekretariatet. 


