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Dato: 28. maj 2013 
Sted: Jacob Lindbergs Vej 10, st, mf, 2400 København NV 
Deltagere: Bestyrelsen; Jean Thierry, Abdullahi Hassan Anshur, Zeinab Farah Mohamud. Flemming Von 
Wowern (driftsleder ejendomskontoret), Tina Høy Sørensen (sekretariatsmedarbejder) 
Afbud: Anette Melgaard Hansen, A. Meier, Niels Pallesen, Per Rasmussen, Mileva Dimitrov  
Fraværende: Anja Jensen 
Referent: Tina Høy Sørensen 
Dirigent: Jean 
 

Bestyrelsesmøde den 28. maj 2013 
 

Dagsorden:  

1. Formalia 

2. Status på TV-udbud. 

3. Arrangementer omkring åbning af dels udeareal (15.juni), dels de fortællende bænke (22. juni) 

4. Aktuelle projekter, herunder caféen (hvor vi allerede har vedtaget en række ting omkring målgruppe 
osv., men hvor vi skal have skabt en organisatorisk model, der fungerer (også uden eksterne penge). 

5. Nyt om budget 2014. 

6. Bestyrelsens kalender, herunder struktur og kommende møder. 

7. Evt. 

 
1. Formalia 
Jean er ordstyrer, og Tina tager referat.  

2. Status på TV-udbud. 
En tv-udbyder, der bød ved runde nr. 1, siger, den ikke har opdaget runde nr. 2 og haft mulighed for at 
byde. Henrik Grønlund er kontaktet.  
Vedr. den nye tv-pakke skal vi arrangere en eftermiddag eller aften i september/oktober og være 6-7 
stykker, der kan svare på folks spørgsmål, når vi ved, hvilken udbyder det bliver.  

2. Arrangementer omkring åbning af dels udeareal (15. juni), dels de fortællende bænke (22. juni).  
Den 15. juni-arrangementet står bestyrelsen for, den 22. Beboerprojektet. Den 22. er der noget 
Balkanmusik, alkoholfrie drinks, balloner, og vi går fra Gravervænget/Møllerlodden via nogle pile og hertil. 
Den 15. kan vi måske gå rundt og ”åbne” de forskellige steder. Kulturborgmesteren holder tale her eller i 
Gravervænget/Møllerlodden den 22. Teknik- og Miljøborgmesteren eller Børne- og Ungdomsborgmesteren 
kunne måske komme her den 15. Ejendomskontoret vil se, om de kan skaffe overdækning. Der bliver 
foreslået en tryllekunstner. Budget 15.000 kr.    
Konklusion: Vi prøver at få en af borgmestrene til at holde tale. Og aftaler det med Solvejg.  
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3. Aktuelle projekter, herunder caféen (hvor vi allerede har vedtaget en række ting omkring målgruppe 
osv., men hvor vi skal have skabt en organisatorisk model, der fungerer (også uden eksterne penge). 
Det er ret kompliceret at starte cafeen op. Vi må ikke drive cafe, så vi skal stifte en forening og stille lokaler 
til rådighed.  

4. Nyt om budget 2014. 
Budget 2014 er fastsat til 12. juni kl. 15. Det, ejendomskontoret har sparet på omkostninger, dækker 
efterslæbet. Sundhedstjekket har ikke vist sig at give store udgifter. Henrik og Flemming arbejder generelt 
på en nedsættelse af huslejen. Information forinden budgetmødet vil være en god ide, så Tina beder Henrik 
om nogle budgettal. 
 
5. Bestyrelsens kalender, herunder struktur og kommende møder. 
Konklusion: Bestyrelsesmøder den sidste tirsdag i måneden kl. 18.30, mad kl. 18. Jean skriver til alle.   

6. Evt. 
Næsten 2/3 af lejlighederne vil blive udlejet med dels den fleksible udlejning, dels det boligsociale princip. 
Så vi får flere studerende ind.  
Ifølge Flemming er nye beboere er ofte ressourcestærke. Når folk flytter ind, kunne bestyrelsen komme på 
besøg efter nogle uger. Sana kan bruges. Ejendomskontoret kan registrere oprindelsesland.  

Flemming: 
Lysstofrør, der var smadrede (og giftige) lå i køkkenhavekasserne, og ejendomskontoret fjerner det. 
Rengøring: En ny beboer (Dorte) er ansat.   
Uglen: Vi kan måske få støtte hos Dispositionsfonden til at reparere Uglen, der har frostskader.  
To direktører, Pia og Anja, fra fsb kommer på besøg en time på fredag og bliver taget rundt og se området 
og får information af Flemming. 
Nye bænke er sat op, de har naturfarve, kan først males til efteråret. Der er sat en sandkasse ved 
græsarealet for enden af Bispeparken.  
Flag: Bestyrelsen skal finde ud af, hvilket flag vi ønsker. Vi laver selv et design. Den ugle, Daisy har tegnet, er 
måske velegnet. Vi spørger Daisy om, hvordan det kan blive til flag, hvilke farver osv.   
Ungdomsklubben: Kommunen vil forhandle og ønsker muligvis, at vi indgår i den gamle lejekontrakt. De 
ønsker, at vi har en ungdomsklub.    
 
Zeinab siger, at hun føler sig mere tryg i Bispeparken nu i forhold til for et par år siden.   

Mødet sluttede kl. 20. 


