
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET  
KOMMISSORIUM 

 
Reference 
Børne- og Ungdomsudvalget – BUU – er nedsat jf. Blokrådets Forretningsorden § 12.  
 
Kommissorium for Børne- og Ungdomsudvalget er godkendt på Blokrådsmøde 519 jf. BR-sag 
519.b 
 
Baggrund for udvalget  
I 1989 blev der rejst en BR-sag (191.c) om nedsættelse af et Børne- og Ungdomsudvalg. 
Sagen blev rejst med begrundelsen om, at miljø var og er andet end parkeringskældre - det er 
også et spørgsmål om menneskelig trivsel, socialt samvær og udfoldelsesmuligheder for børn 
og unge. Med argumentet om, at børnene i Farum Midtpunkt (FM) gennem årene var blevet 
mere og mere usynlige, blev det af et enstemmigt Blokråd besluttet, at det nye Børne- og 
Ungdomsudvalg i samråd med børn og unge i FM skulle undersøge behov samt muligheder 
for at skabe forskellige aktiviteter for disse i FM. Knap et år efter var Børne- og 
Ungdomsudvalget arrangør af fastelavnsfesten i FM. Dette blev startskuddet til en lang række 
af arrangementer.  
 
Formål  
Formålet med udvalgets arbejde er at sikre, at børn og unge i Farum Midtpunkt har mulighed 
for at deltage i årlige sociale arrangementer finansieret af afdelingen Farum Midtpunkt. Dette 
skal bidrage til positive sociale relationer børn og forældre imellem. Desuden skal det bidrage 
til, at børn og unge får et positivt tilhørsforhold til deres boligområde.  
 
Opgaver  
Udvalget arrangerer forskellige planlagte årlige arrangementer – herunder fester ved højtider 
og begivenheder som jul, fastelavn, halloween, sankthans og børnenes dag. 
Herudover kan udvalget vælge at arrangere loppemarked for børn eller andre ting, der ikke er 
en udgift for Farum Midtpunkt. 
Udvalget kan også anmodes om at bistå i andre arrangementer afholdt i Farum Midtpunkt regi 
– herunder eksempelvis Åbent hus. 
  
Kompetence  
Udvalget råder over de beløb, der i det godkendte budget er afsat til arrangementerne. Når 
udgifter er afholdt, aflægges regnskab til Økonomiudvalget, som skal godkende regnskabet, 
inden det sendes videre til KAB. 
 
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 & afrapportering  
Udvalget mødes en gang månedligt – pt. er mødedagen fastlagt til første onsdag i måneden.  
Udvalget afrapporterer til Blokrådet eller via beboerbladet Midtpunktet, når arrangementer har 
været afholdt – dette sker minimum en gang i kvartalet (jf. Blokrådets Forretningsorden § 12, 
stk.5).  



 
Åben / lukket udvalg  
Udvalget er et åbent udvalg 
 
Kontakt 
Kontakt udvalget på boerneogungdomsudvalg@farum-midtpunkt.dk 
 
Den af udvalget udpegede kontaktperson har som opgave at meddele af- og tilgang af 
medlemmer til Sekretariatet. 
 
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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