
Uddannelsesudvalget 
Referat af mødet den 26. september 2019 
Mødet blev afholdt den 26. september 2019 i Servicecentralen. 

 

Tilstede: Charlotte 451A, Berit 38 2.S, Hans 38 2.R. 

Dagsorden:  

1. Evt. modtagelse af nyt medlem. 
2. Drøftelse af den kommende KAB-konference i forhold til UU’s rolle i formidlingen.  
3. KAB-kursuskatalog og BL-kurser. Noget der er aktuelt? 
4. Budget ønske 
5. Evaluering af velkomstmøde 
6. Eventuelt omkring fremtidigt arbejde i UU. 

Referat: 

1. Der er en beboer der har vist interesse for at blive medlem af UU. Beboeren har sendt en mail, 
hvorefter han er blevet inviteret med til dagens møde. Beboeren har ikke fået svaret tilbage, og er 
heller ikke med på mødet. UU er meget interesseret i nye medlemmer, hvorfor Berit sender en mail 
til beboeren og hører om der stadig er interesse. 
 

2. I slutningen af oktober er der KAB-konference for beboervalgte.  
Der er allerede senest tilmeldingsfrist d. 9. oktober, så derfor er det svært for UU at nå, at få 
fastlagt hvem konferencen er relevant for, og efterfølgende skulle i dialog med disse personer. 
Derfor besluttes der, at UU venter med at være formidler af KAB-konferencen til næste år. 
Ved en kort dialog kommer vi frem til, at det til næste år kunne være relevant at 
udvalgsmedlemmer tilbydes deltagelse.  
Der skal også I UU tages en drøftelse om BL-konference, så vi til næste år har en ide om hvem der 
bør informeres om/tilbydes dette. 
 

3. VI har kigget i kursuskataloget for KAB og også i BL kursuskatalog for at se om der er kommende 
relevante kurser i forhold til vores beboerdemokrati. Der er kommet nyt medlem i 
økonomiudvalget og for dette medlem kunne det være relevant med kurset der hedder ”Forstå 
økonomien – budget og regnskab”. Der skal fra UU sendes en mail til Økonomiudvalget, hvor der 
gøres opmærksom på kurset for det pågældende medlem.  
Et andet kursus der findes relevant i KAB-kursuskatalog er ”Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar og 
den almene sektors organisering”. Vi mener i UU at dette kursus kunne være relevant for et større 
antal personer, og det derfor vil være interessant at holde kurset lokalt i stedet.  Kurset ville kunne 
bygges op, så det først omhandler noget mere generelt om det formelle beboerdemokrati, og 
derefter med udgangspunkt i Farum Midtpunks model. Det er Klaus Sivertsen fra KAB der er 
ansvarlig for kurser, så UU skal kontakte ham for at høre om muligheden for at afholde sådan et 
kursus. Klaus Sivertsen kontaktes på T 38 38 18 60, eller der kan forsøges at sende en mail 
til kurser-beboervalgte@kab-bolig.dk.  
 

mailto:kurser-beboervalgte@kab-bolig.dk


4. UU skal ligesom de andre udvalg komme med et budgetønske. Da UU er forholdsvis nystartet, er 
der et spinket grundlag for at vurdere det reelle økonomiske behov. Vi vurderer derfor at fastholde 
det tidligere fastsatte budget på 100.000. Der skal laves en blodrådssag på budgetønsket. I 
blokrådssagen skal der stå lidt om hvad vi arbejder med i forhold til at velkomstmøder er 
genoptaget, oplysning om eksterne kurser og planlægning og afholdelse af interne kurser. Vi ønsker 
i UU at styrke beboerdemokratiet ved at styrke den enkelte aktive beboerdemokrat. Berit arbejder 
på et udkast til blokrådssagen. 
 

5. Evaluering af det afholdte velkomstmøde. Velkomstmødet var generelt et godt arrangement. Der 
kom dog meget få nye beboere (4 nuværende beboere og 5 nye beboere). Vi ønsker at kunne 
tiltrække flere deltagere til fremtidige møder. Mødet blev afholdt 18.30 hvor mange familier spiser 
eller har travlt med mindre børn. Derfor vil vi forsøge næste gang at afholde mødet kl. 19 eller 
19.30.  
Der er perioder i FM hvor der er støtte indflytningsflow end andre perioder. UU ønsker derfor at få 
et overblik over hvilke perioder der er større flow, for at kunne lægge møderne i forbindelse med 
disse perioder, og på den måde tiltrække de helt ny indflyttede beboere. UU skal derfor spørge om 
der kan laves en statistik for dette. Hvis muligt ønskes interne flytninger ikke i denne statistik.  
I forhold til indholdet af materialet vi fremlagde på velkomstmødet, så skønnes det som en 
passende mængde information. Det er vigtigt vi ikke går for meget i detaljen, men i stedet får 
vækket en nysgerrighed så de interesseret kan opsøge mere viden. Det vil eventuelt være relevant 
at rette materialet til, når vi har afholdt flere møder og får mulighed for at få feedback fra 
deltagere. 
UU ønsker at lave en kort fælles evaluering af velkomstmødet med driften/sekretariatet.  
 

6. Eventuelt:  
• UU har et ønske til opsætningen af budgettet. Vi ønsker at konto 119 kan indeholde alle 

udvalgs budgetter. Maiken spørges om hun vil gå videre med dette. 
 

• Punkter fra dette referat der kræver opfølgning: 
o Nyt medlem i UU? 
o Mail til økonomiudvalget i forhold til kursus til nyt medlem. 
o Kontakt til Klaus Sivertsen om internt kursus. 
o Færdiggørelse af blokrådssag i forhold til budgetønske 
o Kort fælles evaluering af velkomstmødet med driften/sekretariatet.  
o Konto 119 

 
• Nyt UU møde d. 07.11.19 kl. 19.00 i Servicecentralen. Dagsordenen er fokus på 

kursuskataloger ift. relevante kurser samt opfølgende på de punkter der er nævnt ovenfor. 
 
 

Referent: Charlotte 451A 
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